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Tên chƣơng trình:              Tâm lý học (Định hướng Quản trị nhân sự) 
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Trình độ đào tạo:        Đại học 

Ngành đào tạo:           Tâm lý học 
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 1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Tâm lý học (Quản trị nhân sự) có phẩm 

chất chính trị, tư tưởng vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có sức khoẻ, có 

kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, vận dụng tâm 

lý học vào trong cuộc sống, trong công tác tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý, sử dụng và 

quản lý người lao động một cách có hiệu quả. Có năng lực để tiếp tục tự học, tự bồi 

dưỡng, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn ở trình độ cao hơn để đáp ứng 

với yêu cầu của xã hội ngày càng phát triển, có thể học tiếp cao học. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Chương trình đào tạo đại học ngành Tâm lý học (Định hướng Quản trị nhân sự)  

nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản sau: 

1.2.1. Kiến thức 

- Kiến cơ bản về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh,  

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Pháp luật, kiến thức giáo dục thể chất, giáo dục quốc 

phòng - an ninh trong cuộc sống và trong các hoạt động chuyên môn ngành Tâm lý học. 

- Kiến thức lý thuyết sâu, rộng về Tâm lý học để tiếp cận, phát hiện và giải quyết những 

vấn đề liên quan đến tâm lý con người trong đời sống và các lĩnh vực hoạt động. 

- Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát quá trình nghiên cứu khoa học tâm 

lý, tư vấn, tham vấn tâm lý và trị liệu tâm lý cũng như kiến thức cơ bản về quản lý, điều 

hành hoạt động chuyên môn 

- Kiến thức lý thuyết chuyên sâu về Tâm lý học để tư vấn, hoạch định nhân sự, sử 

dụng, quản lý, kích thích, phát huy tính tích cực của người lao động trong đơn vị. 
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- Kiến thức cơ bản về Quản trị nhân sự để xây dựng, kiểm tra, đánh giá mức lao 

động, hệ thống thang bảng lương, các chế độ chính sách, việc tuyển mộ, tuyển dụng, sử 

dụng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp. 

1.2.2.  Kỹ năng: 

- Lập được kế hoạch tìm hiểu, nghiên cứu, xác định và giải thích đúng đắn những 

hiện tượng tâm lý cá nhân và xã hội đang diễn ra trong hoạt động nghề nghiệp và trong 

đời sống xã hội. 

- Tư vấn và giải quyết được các mối quan hệ giữa con người với con người trong cơ 

quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học và trong cuộc sống xã hội. 

- Phát hiện đúng các biểu hiện của tâm bệnh, xây dựng và tổ chức thực hiện việc 

trị liệu tâm lý ở các độ tuổi hiệu quả. 

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử 

dụng những thành tựu mới về khoa học tâm lý để tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu 

khoa học tâm lý. 

- Có năng lực dẫn dắt chuyên môn để tư vấn, hoạch định nhân sự, xây dựng kế 

hoạch tuyển mộ, tuyển dụng, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các 

cơ quan, doanh nghiệp; xây dựng hệ thống các biện pháp tạo động lực cho người lao  

động, xây dựng, kiểm tra, đánh giá định mức lao động, hệ thống thang bảng lương, các 

chế độ chính sách, chế độ về lao động tiền lương, các chế độ tiền thưởng, quy chế 

thưởng... cho đơn vị, doanh nghiệp. 

- Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của 

các thành viên trong nhóm. 

1.2.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, 

chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh 

giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn. 

  - Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá 

nhân. Trung thực và tự chịu trách nhiệm trước những hành vi và quyết định của mình 

trong công việc;  

- Lập kế hoạch, điều phối và quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả 

các hoạt động. 

 2. Thời gian đào tạo:  4 năm (48 tháng) 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 126 tín chỉ (Không bao gồm Giáo dục Thể 

chất và Giáo dục Quốc phòng) 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

5. Qui trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:  
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 Thực hiện theo Qui chế đào tạo đại học, cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. 

6. Kiểm tra, đánh giá và thang điểm: Theo Quy chế đào tạo và quy định hiện hành. 

7. Nội dung chƣơng trình 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng 45TC 

7.1.1. Lý luận chính trị 12 

7.1.2. Khoa học xã hội.  

         + Bắt buộc 

         + Tự chọn   

4 

2 

2 

7.1.3. Nhân văn- Nghệ thuật.                                                                    

         + Bắt buộc 

         + Tự chọn 

8 

4 

4 

7.1.4. Ngoại ngữ                                                                                                                                                                                                                                                                                              10 

7.1.5. Toán -Tin học- KHTN - Công nghệ - Môi trường 

         + Bắt buộc 

         + Tự chọn  

11 

5 

6 

7.1.6. Giáo dục thể chất 4TC 

7.1.7 Giáo dục quốc phòng 165t 

7.2. Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 68 

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 

         + Bắt buộc 

         + Tự chọn  

10 

12 

0 

7.2.2. Kiến thức ngành (ngành Tâm lý học)  36 

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành 10 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 

         + Bắt buộc 

         + Tự chọn  

26 

20 

6 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ (Quản trị nhân sự) 

         + Bắt buộc 

         + Tự chọn   

22 

14 

8 

7.2.4. Kiến tập; Thực tập nghề nghiệp; Khoá luận TN/ HP thay 

thế KLTN 

13 

7.2.4.1. Kiến tập nghề nghiệp 2 

7.2.4.2. Thực tập nghề nghiệp cuối khoá 5 

7.2.4.3. Khoá luận tốt nghiệp/ Học phần thay thế KLTN 6 

8. Kế hoạch giảng dạy  
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A Kiến thức GD đại cƣơng 45        

I Lý luận chính trị 12        

1 
Những NLCB của CN Mác-Lênin 

1 

2 
21 18 0 90 0 1 

N.lý 

2 
Những NLCB của CN Mác-Lênin 

2 

3 
32 26 0 135 1 2 

N.lý 

3 Đường lối CM của ĐCSVN 3 32 26 0 135 1 4 Đ.lối 

4 Tư tưởng HCM 2 21 18 0 90 1 3 TưT-PL 

5 Pháp luật đại cương 2 18 12 12 90 2 3 TT –PL 

II Khoa học xã hội 4        

6 
Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 

18 18 6 90 0 1 
LLVH&P

PDHNV 

7 

Chọn 1 trong 2 học phần 2 18 24 0 90  5  

a. Xã hội học về giới   2 18 24 0 90 30 5 GDH 

b. Các vấn đề xã hội đương đại 2 18 24 0 90 5 5 Lịch sử 

III Nhân văn - Nghệ thuật 8        

8 Khoa học quản lý 2 18 18 6 90 21 7 GDH 

9 Tâm lý học giao tiếp  2 18 10 14 90 21 3 TLH 

10 

Chọn 1 trong 2  học phần 2        

a. Di truyền học người  2 18 24 0 90 1 2 T.vật  

b. Di truyền học phân tử 2 18 24 0 90 1 2 T.vật  

11 

Chọn 1 trong 2  học phần 2        

a. Hành vi con người và môi trường 2 18 17 7 90 20 2 TLH 

b. Mỹ học đại cương 2 18 24 0 90 0 2 N.lý 

IV Ngoại ngữ 10        

12 Tiếng Anh 1 4 36 24 24 180 0 1 NNKC 

13 Tiếng Anh 2 3 27 18 18 135 12 2 NNKC 

14 Tiếng Anh 3 3 27 18 18 135 13 3 NNKC 

V 
Toán, Tin học, KHTN - Công 

nghệ - Môi trƣờng 

11 
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15 Tin học 2 10 0 40 90 0 1 THUD 

16 Kinh tế lao động 3 27 36 0 135 2 5 K.tế 

17 

Chọn  1  trong 2  học phần 2        

a. Tư pháp quốc tế 2 18 16 8 90 5 4 N. lý 

b. Công pháp Quốc tế 2 18 24 0 90 5 4 N. lý 

18 

Chọn  1  trong 2  học phần 2        

a. Thống kê lao động xã hội 2 18 24 0 90 28 4 TCKT 

b. Kinh tế học đại cương 2 18 24 0 90 2 4 K.tế 

19 

Chọn  1  trong 2  học phần 2        

a. Tâm lý học trị liệu 2 18 8 16 90 21 4  TLH 

b. Tâm bệnh học 2 18 18 6 90 21 4 TLH 

VI Giáo dục thể chất         

 Giáo dục thể chất 4         -   GDTC  

 Giáo dục thể chất 1 (học phần bắt buộc) 2 10 0 40 

 

 1 

Lý luận và 

PP giảng 

dạy GDTC 

 Giáo dục thể chất 2 (Học phần tự chọn) 

Chọn 1 trong 5 học phần 
2

* 
0 0 60 

 

12 
 2  

 Bóng chuyền  2 0 0 60 
 

 2 
Điền kinh- 

TD 

 Thể dục Aerobic  2 0 0 60 
 

 2 
Điền kinh- 

TD 

 Bóng đá 2 0 0 60   2 Bóng 

 Bóng rổ 2 0 0 60   2 Bóng 

 Vovinam - Việt võ đạo 2 0 0 60   2 Bóng 

 Giáo dục thể chất 2 2   60 90  2  

VII Giáo dục Quốc phòng 165t        

B 
Kiến thức Giáo dục chuyên 

nghiệp 
81       

 

I Kiến thức cơ sở ngành  10        

20 Tâm lý học đại cương 1 2 18 20 4 90 0 1 TLH 

21 Tâm lý học đại cương 2 2 18 20 4 90 20 2 TLH 

22 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 18 18 6 90 0 1 VHVN 

23 Logic học đại cương 2 18 12 12 90 2 5 N.lý 

24 Xã hội học đại cương 2 18 24 0 90 0 1 XHH 

II Kiến thức chung ngành 10        

25 
Giải phẫu và sinh lý hoạt động thần 

kinh cấp cao 
3 22 28 18 135 0 2 

Động vật 
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26 Lịch sử Tâm lý học 2 18 20 4 90 21 3 TLH 

27 
Phương pháp luận và phương pháp 

nghiên cứu TLH 
3 27 24 12 135 21 3 

TLH 

28 Thống kê xã hội 2 18 24 0 90 0 2 Toán ƯD 

III Kiến thức ngành Tâm lý học 26        

29 Tâm lý học xã hội 3 27 32 4 135 21 5 TLH 

30 Tâm lý học phát triển 3 27 30 6 135 21 3 TLH 

31 Tâm lý học nhân cách 2 18 20 4 90 21 4 TLH 

32 Chẩn đoán tâm lý 2 18 10 14 90 21 4 TLH 

33 Tâm lý học quản lý 2 18 20 4 90 21 8 TLH 

34 Tâm lý học lao động 2 18 18 6 90 21 4 TLH 

35 Tâm lý học giáo dục 3 27 30 6 135 21 6 TLH 

36 Tâm lý học tham vấn  3 27 15 21 135 21 6 TLH 

37 

 

Chọn 1  trong 2 học phần 2        

a. Tâm lý học ứng xử 2 18 12 12 90 21 7 TLH 

b. Tâm lý học gia đình 2 18 18 6 90 21 7 TLH 

3

38 

 

Chọn 1  trong 2 học phần 2        

a. Đạo đức nghề nghiệp  2 18 20 4 90 31 7 GDH 

b. Thương lượng học 2 18 16 8 90 21 7 TLH 

3

39 

Chọn 1  trong 2 học phần 2        

a. Tâm lý học văn hóa 2 18 20 4 90 21 7 TLH 

b. Tâm lý học sáng tạo 2 18 16 8 90 21 7 TLH 

IV 
Kiến thức bổ trợ (Quản trị nhân 

sự) 
22       

 

40 Định mức lao động 2 18 24 0 90 16 7 QT KD 

41 Quản  trị nhân lực 3 27 36 0 135 42 6 QTKD 

42 Quản trị học  2 18 24 0 90 24 5 QTKD 

43 
Nguồn nhân lực và kế hoạch hoá 

nguồn nhân lực 
3 27 36 0 135 42 7 

QTKD 

44 
Tổ chức lao động khoa học trong 

các doanh nghiệp 
2 18 24 4 90 42 7 

QTKD 

45 Thị trường lao động  2 18 24 0 90 28 5 QTKD 

46 

Chọn 1 trong 2 học  phần 2        

a. Luật Hiến pháp và Luật Hành 

chính 
2 18 24 0 90 5 6 

TT-PL 

b. Luật lao động   2 18 24 0 90 5 6 TT-PL 
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47 

Chọn 1 trong 2 học  phần 2        

a. Tâm lý học tuyên truyền  2 18 20 4 90 21 6 TLH 

b. Tâm lý học pháp luật 2 18 16 8 90 21 6 TLH 

48 

Chọn 1 trong 2 học  phần 2        

a. Tiền công tiền lương 2 18 24 0 90 16 6 QTKD 

b.  Bảo hiểm doanh nghiệp 2 18 24 0 90 16 6 QTKD 

49 

Chọn 1 trong  2 học phần 2        

a. Hành vi tổ chức 2 18 20 4 90 21 5 TLH 

b. Chính sách xã hội 2 18 20 4 90 4 5 GDH 

V 

Kiến tập;Thực tập nghề nghiệp. 

Khoá luận TN/HP thay thế KL 

TN 

13       

 

5

50 

Kiến tập nghề nghiệp  
2   90  

 

42 
6 

TLH 

51 Thực tập nghề nghiệp cuối khoá  5   225  52 8 TLH 

52 Khoá luận tốt nghiệp 6    280  8 TLH 

 

Học phần thay thế KLTN 

- Chọn 1 trong 2 học phần 
3       

 

a. Tâm lý trong QL kinh doanh 3 27 27 9 135  8 TLH 

b. Tâm lý học nhân sự 3 27 30 6 135  8 TLH 

 

Chọn 1 trong 2 học phần 3        

c. Tổ chức nhân sự hành chính nhà 

nước 

3 
27 30 6 135  8 

 TLH 

d. Quản lý Nhà nước về lao động - 

xã hội 

3 
27 30 6 135  8 GDH 
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9. Mô tả nội dung học phần 

9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1/The basic principles of 

Maxism 1                                                        2TC (21:18:0) 

 Điều kiện tiên quyết:  Không 

 Nội dung: Xác định đối tượng, mục đích, yêu cầu, phương pháp học tập, nghiên cứu 

môn học; quan điểm duy vật biện chứng về thế giới; những nguyên lý, quy luật của sự vận 

động và phát triển của thế giới (tự nhiên xã hội và tư duy); lý luận nhận thức; cấu trúc của 

xã hội, những quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển của xã hội, các hiện tượng của 

xã hội, cấu trúc của đời sống xã hội, bản chất và vai trò của con người.  

 Năng lực đạt được: Sinh viên có khả năng nhận thức và cải tạo thế giới một cách 

đúng đắn; biết vận dụng nguyên lý, quy luật để giải quyết những vấn đề thực tiễn của bản 

thân một cách hiệu quả.     

9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2/The basic principles of 

Maxism 2                                                              3 TC (32:26:0) 

Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- Lênin1 

 Nội dung: Lý luận về hàng hóa và tiền tệ, quy luật kinh tế của nền sản xuất hàng 

hóa; các quá trình, các quy luật kinh tế chi phối sự ra đời, phát triển và suy tàn của 

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; sự phát triển của phương thức sản xuất mới – 

phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa; lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 

nhân và cách mạng XHCN, những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã 

hội chủ nghĩa. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên hiểu được bản chất của các hiện tượng, quá trình kinh 

tế, các quy luật kinh tế chi phối nền kinh tế hàng hóa; hiểu được bản chất quan hệ sản 

xuất tư bản chủ nghĩa là bóc lột giá trị thặng dư, các quy luật kinh tế của nền kinh tế tư 

bản chủ nghĩa; có được phương pháp luận khoa học để giải quyết được các vấn đề kinh 

tế, chính trị, văn hóa, xã hội đặt ra trong đời sống xã hội. 

9.3. Đƣờng lối cách mạng của Đảng CSVN/ Vietnamese revolution policy  

                                                                                                                     3 TC (32:26:0)     

 Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 1.   

 Nội dung: Những kiến thức cơ bản về sự ra đời của  ĐCSVN, về đường lối chủ 

trương của Đảng trong hai cuộc cách mạng, CMDTDCND và CMXHCN, đặc biệt là 

đường lối của ĐCSVN trong thời kỳ đổi mới đất nước.  

 Năng lực đạt được: Sinh viên nhận thức được đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ 

trương, chính sách của Đảng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; 

SV có cơ sở để vận dụng kiến thức chuyên ngành giải quyết một cách chủ động, tích cực 

những vấn đề do thực tiễn đặt ra; Môn học cũng bồi dưỡng niềm tin của sinh viên vào sự 

lãnh đạo của Đảng, định hướng cho SV phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, góp 



9 

 

phần vào quá trình xây dựng, phát triển nhân cách của SV đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 

CNH, HĐH đất nước.  

9.4. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh/HoChiMinh’s ideology                               2TC (21:18:0) 

 Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý cơ bản của của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 

 Nội dung: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất, đặc điểm, đối tượng và ý 

nghĩa của việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình hình thành, phát triển tư 

tưởng Hồ Chí Minh; các nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc 

và cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt 

Nam; về Đảng Cộng sản VN; Về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ và 

xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; về văn hóa, đạo đức và xây dựng con 

người mới. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên nâng cao tư duy lý luận, phẩm chất chính trị, đạo 

đức cách mạng, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn; biết vận dụng kiến thức đã học để 

lý giải, đánh giá đúng đắn các hiện tượng xã hội và các vấn đề đặt ra trong cuộc sống; 

biết vận dụng lý luận vào thực tiễn để rèn luyện và hoàn thiện bản thân theo phong cách 

Hồ Chí Minh. 

9.5. Pháp luật đại cƣơng/Basic law                                        2 TC (18:12:12)  

Điều kiện tiên quyết: Những  Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

 Nội dung: Những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất về nhà nước và pháp luật, đồng 

thời có sự liên hệ với nhà nước và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Bên cạnh đó, học phần còn có những nội dung về pháp luật chuyên ngành bao gồm: Luật 

hiến pháp, luật hành chính, Luật phòng chống tham nhũng, Luật hình sự, Luật dân sự, 

Luật hôn nhân và gia đình, Luật lao động. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng được kiến thức đã học vào việc xử lý các 

vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư; biết phân biệt 

tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống hàng ngày; có 

khả năng tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện kỷ luật học đường, kỷ cương xã hội. 

9.6. Kỹ thuật soạn thảo văn bản/ Technical text editor                          2TC  (18:18:6)  

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung: Khái niệm về văn bản, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, bản sao văn 

bản, phong cách ngôn ngữ hành chính – công vụ, kỹ thuật sử dụng tiếng Việt trong văn 

bản hành chính – công vụ, quy trình soạn thảo và ban hành các loại văn bản hành chính 

thông dụng như quyết định, báo cáo, công văn, tờ trình, biên bản và hợp đồng,...  

     Năng lực đạt được: Sinh viên soạn thảo được các loại văn bản thông dụng trong hoạt 

động xã hội, đánh giá các loại văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành. 

9.7. Tự chọn 1 trong 2 học phần sau 

a. Xã hội học về giới/Sociology of gender                                                 2 TC (18:24:0) 
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  Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương 

 Nội dung: Các quan điểm về giới; Mối liên hệ giữa xã hội học giới với các chuyên 

ngành xã hội học khác; Bất bình đẳng, bình đẳng giới và công bằng giới; Đặc thù giới và 

bình đẳng giới ở Việt Nam; Các lĩnh vực nghiên cứu xã hội học về giới ở Việt Nam…  

 Năng lực đạt được: Sinh viên nghiên cứu được các vấn đề về giới trong thực tiễn xã 

hội; Nhận dạng bất bình đẳng giới và xây dựng được các biện pháp để hạn chế bất bình 

đẳng giới trong các lĩnh vựa khác nhau của đời sống (Giáo dục; lao động; gia đình…). 

b. Các vấn đề xã hội đƣơng đại/Contemporary Social Issues               2 TC (18:24:0) 

 Điều kiện tiên quyết:  Pháp luật đại cương 

 Nội dung: Khái niệm cơ bản về vấn đề xã hội, sử dụng các lý thuyết giải thích nguyên 

nhân và điều kiện nảy sinh các vấn đề xã hội, tệ nạn xã hội, PPNC các vấn đề xã hội; Một số 

vấn đề chính trong xã hội Việt Nam hiện nay như: nghèo đói, ô nhiễm môi trường, mại dâm, 

ma tuý, HIV/AIDS, tội phạm, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em,....  

Năng lực: Người học trình bày được nguyên nhân và điều kiện nảy sinh các vấn đề 

xã hội; Nhận diện được các vấn đề chính đang nảy sinh trong xã hội hiện nay; Đề xuất 

được một số biện pháp giải quyết các vấn đề xã hội đó. 

9.8.  Khoa học quản lý/Management Science                                            2TC (18:18:6) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

Nội dung: Khái niệm, phạm trù về khoa học quản lý; Tư tưởng quản lý qua các thời kỳ 

lịch sử; qui luật, nguyên tắc, chức năng và cơ cấu tổ chức quản lý, phương pháp, thông tin, 

quyết định quản lý, tổ chức khoa học lao động quản lý và người cán bộ quản lý…   

Năng lực đạt được: Người học thiết kế được các cơ cấu quản lý; sử dụng các phương 

pháp quản lý để quản lý nhân sự và giải quyết được các tình huống trong thực tiễn quản 

lý và có khả năng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tại các đơn vị công tác sau này. 

9.9. Tâm lý học giao tiếp/ Communication psychology                         2TC (18;10;14) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung:  Những vấn đề chung về tâm lý học giao tiếp; Quá trình giao tiếp; Kỹ 

năng giao tiếp; Thực hành các kỹ năng giao tiếp. 

 Năng lực đạt được: Người học thiết lập, duy trì và phát triển được các mối quan hệ 

với những người xung quanh; Vận dụng linh hoạt các phong cách giao tiếp trong các 

hoạt động sống; Hình thành được một số kỹ năng giao tiếp cần thiết: Kỹ năng lập kế 

hoạch giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ năng làm việc nhóm.  

9.10. Tự chọn 1 trong 2 học phần sau 

a. Di truyền học ngƣời/ Human genetics                                                   2TC (18;24;0) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 
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 - Nội dung: Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người, nhiễm sắc thể và gen của 

người, phân tích sự di truyền tính trạng của người (gen trên NST thường, gen trên NST giới 

tính, cơ sở di truyền của trí thông minh), di truyền quần thể người.  

- Năng lực đạt được: Người học có được kỹ năng ứng xử với gia đình, cộng đồng 

dân cư, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh, giảm tần số gen qui định các 

tật di truyền không tốt cho xã hội, tăng tần số hoạt động của các gen tốt nhằm xây dựng 

xã hội khỏe mạnh, văn minh, hạnh phúc. 

b. Di truyền học phân tử/ Molecular genetics                                   2TC (18;24;0) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Cấu trúc và chức năng của các đại phân tử sinh học; các cơ chế hoạt 

động và điều hoà hoạt động của gen ở mức phân tử (tái bản, các biến đổi, sao mã, giải 

mã, điều hoà biểu hiện của gen ở sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn). Giới thiệu một số kiến 

thức cơ bản về công nghệ sinh học động vật và thực vật, một số ứng dụng trong y học, 

dược học và môi trường. 

- Năng lực đạt được: Người học vận dụng được kiến thức lý thuyết vào thực tiễn; có 

kỹ năng tìm kiếm, phân tích và xử lí thông tin, giải quyết một vấn đề khoa học có liên 

quan đến học phần; có kỹ năng làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề chuyên môn 

của học phần. 

9.11. Tự chọn 1 trong 2 học phần sau 

a. Hành vi con ngƣời và môi trƣờng xã hội/Human behavior and the social 

environment                                                                                     2 TC  (18:17;7) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 1 

 Nội dung:  Các lý thuyết nghiên cứu về hành vi con người; Các cách phân loại hành 

vi của con người; Các yếu tố tác động đến hành vi con người; Mối quan hệ tác động qua 

lại giữa hành vi con người và môi trường xã hội; Tác động của môi trường xã hội đến 

hành vi con người ở các giai đoạn lứa tuổi; Sai lệch hành vi và tệ nạn xã hội.  

 Năng lực đạt được: Người học vận dụng được các lý thuyết hành vi để giải quyết các 

vấn đề trong cuộc sống như vấn đề đạo đức, sai lệch hành vi, tệ nạn xã hội… ;  Nhận diện các 

loại hành vi của con người trong đời sống xã hội, có ý thức phòng chống các loại tệ nạn xã hội 

và hình thành cho mình những hành vi phù hợp. 

b. Mỹ học đại cƣơng/General aesthetics                                              2 TC (18:24:0) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Leenin 1 

 Nội dung: Kiến thức cơ bản, hiện đại, hệ thống về khoa học thẩm mỹ (đối tượng của 

mỹ học theo quan niệm hiện đại, khái quát về mối quan hệ thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ, 

đối tượng thẩm mỹ). 

 Năng lực đạt được: Người học rèn luyện được các quan điểm thẩm mỹ, lý tưởng, 

tình cảm thẩm mỹ, có khả năng cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho xã hội, cộng 
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đồng và bản thân; rèn luyện những kỹ năng và hành vi ứng xử mang tính văn hoá của 

con người hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét độc đáo của phương Đông nói chung, 

Việt Nam nói riêng. 

9.12. Tiếng Anh 1/ English  1                                                                   4TC (36;24;24) 

Điều kiện tiên quyết: Không  

 Nội dung: Ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản.  

   Năng lực đạt được: Sinh viên đạt năng lực Bậc 2. 2 theo KNLNNVN; có khả 

năng hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu 

giao tiếp với những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày ( như thông tin về gia đình, 

bản thân, hỏi đường, việc làm ...); có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung 

quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu; có khả năng tự học, xây dựng kế hoạch 

và làm việc nhóm; biết khai thác thông tin trên Internet để phục vụ công việc học tập. 

9.13. Tiếng Anh 2/ English  2                                                       3TC ( 27; 18;18 ) 

Điều kiện tiên quyết: Phải đạt điểm D trở lên của học phần tiếng Anh 1  

 Nội dung: Ôn luyện và phát triển kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và các kỹ 

năng ngôn ngữ.  

 Năng lực đạt được: Sinh viên đạt năng lực Bậc 3. 1 theo KNLNNVN; Có khả năng 

hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ 

đề quen thuộc; có thể xử lý một số tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn 

ngữ đó; có khả năng viết đoạn văn đơn giản với các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân 

quan tâm; khả năng tổ chức và tham gia các hoạt động nhóm; thực hiện các bài thuyết 

trình đơn giản; khả năng xây dựng kế hoạch, khai thác và sử dụng hiệu quả thông tin trên 

Internet cho học tập. 

  9.14.  Tiếng Anh 3/ English  3                                                     3TC ( 27; 18;18 ) 

  Điều kiện tiên quyết: Phải đạt điểm D trở lên của học phần tiếng Anh 2  

 Nội dung: Củng cố và nâng cao kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng cùng các 

kỹ năng ngôn ngữ.  

  Năng lực đạt được: Sinh viên đạt năng lực Bậc 3. 2 theo KNLNNVN; Có khả 

năng hiểu được các ý chính của một đoạn văn hoặc bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về 

các chủ đề quen thuộc; có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử 

dụng ngôn ngữ đó; có thể viết đoạn văn mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện …Có 

khả năng xây dựng kế hoạch tự học và làm việc nhóm tốt hơn; thực hiện các bài thuyết 

trình đơn giản rõ ràng và chuẩn mực hơn; độc lập và sáng tạo trong tư duy. 

       * Giáo dục thể chất/Physical education                            4TC   

Giáo dục thể chất 1         2 TC (10; 0; 40) 

- Điều kiện tiên quyết: Không  

- Nội dung học phần: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất trong 

trường đại học; lịch sử hình thành và phát triển, lợi ích, tác dụng, một số điều luật cơ bản, phương 
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pháp tập luyện và tổ chức tập luyện thi đấu, hoạt động ngoại khóa môn bóng chuyền, Thể dục 

Aerobic, Bóng đá, Bóng rổ, Vovinam - Việt võ đạo, chạy cự ly ngắn và nhảy xa ưỡn thân; bài tập 

thể dục tay không 9 động tác. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thành thạo các kỹ thuật cơ bản của bài tập thể dục tay không 

9 động tác, chạy cự ly ngắn và môn nhảy xa ưỡn thân; tự rèn luyện nâng cao thể chất; có khả năng 

tổ chức thi đấu, làm trọng tài của các môn chạy cự ly ngắn và môn nhảy xa ưỡn thân ở các giải 

phong trào…..  

Giáo dục thể chất 2                        2 TC (0; 0; 60) 

Chọn 1 trong 5 nội dung: Bóng chuyền, Thể dục Aerobic; Bóng đá; Bóng rổ; 

 Vovinam - Việt võ đạo 

a) Bóng chuyền 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền (Tư thế chuẩn bị, các kỹ thuật 

di chuyển, chuyền bóng thấp tay trước mặt, phát bóng cao tay và thấp tay trước mặt)  

Năng lực đạt được: Sinh viên thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền (Tư thế 

chuẩn bị, các kỹ thuật di chuyển, chuyền bóng thấp tay trước mặt, phát bóng cao tay trước mặt); tự 

rèn luyện nâng cao thể chất; có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài môn bóng chuyền ở các giải 

phong trào. 

b) Aerobic Dansports 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các tư thế cơ bản của tay, các bước cơ bản của chân, nhóm độ khó, 

tháp, đội hình trong kết cấu một bài Aerobic Dansports, bài liên kết Aerobic Dansports không có 

nhạc. 

Năng lực đạt được: Sinh viên thực hành thành thạo các tư thể cơ bản của tay, các bước cơ 

bản của chân, nhóm độ khó, tháp, đội hình trong kết cấu một bài Aerobic Dansports, bài liên kết 

Aerobic Dansports không có nhạc và có nhạc; tự rèn luyện nâng cao thể chất. 

c) Bóng đá 

Mô tả học phần 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các bài tập chiến thuật tấn công, phòng thủ trong thi đấu Bóng đá, 

luật bóng đá (Sân 11 người, 7 người, 5 người). Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu và trọng tài 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn Bóng đá (Đá bóng 

bằng lòng bàn chân, mu trong, mu ngoài, mu chính diện, mu lai má..); Tổ chức tập luyện, hình thức 

tập luyện, các bài tập chiến thuật áp dụng vào tập luyện và thi đấu; tự rèn luyện nâng cao thể chất; 

có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài giải bóng đá phong trào. 

d) Bóng rổ 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ (Các kỹ thuật di chuyển, kỹ thuật 

dẫn bóng, chuyền bóng bằng 1 tay, 2 tay). Các kỹ thuật tại chỗ ném rổ tựa bảng bằng 1 tay trên 

cao, kỹ thuật di chuyển 2 bước bật nhảy ném rổ bằng 1 tay trên cao; kỹ thuật móc xuôi, móc ngược 

trong bóng rổ. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn bóng rổ; kỹ thuật 

dẫn bóng nhanh bằng 1 tay, 2 tay; kỹ thuật tại chỗ ném rổ bằng 1 tay trên cao; kỹ thuật di chuyển 2 

bước bật nhảy ném rổ tựa bảng bằng 1 tay trên cao; tự rèn luyện nâng cao thể chất; có khả năng tổ 

chức thi đấu, làm trọng tài giải bóng rổ phong trào. 

e) Võ Vovinam 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 
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- Nội dung học phần: Các đòn đấm và đòn đá, các bài tập thể lực trong Vovinam, từ đó tập 

luyện về quyền pháp (long hổ quyền); Các nguyên lý cơ bản, nguyên lý kỹ thuật; phương pháp 

giảng dạy; phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài của môn vovinam. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn võ Vovinam (Tư 

thế chuẩn bị, các kỹ thuật động tác cơ bản về trung bình tấn; chảo mã tấn; đinh tấn và hạc tấn cũng 

như các đòn đấm và đòn đá; quyền pháp; các bài tập thể lực trong Vovinam); tự rèn luyện nâng cao 

thể chất; có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài giải Vovinam  phong trào. 

         * Giáo dục Quốc phòng/Military education                                           165 tiết 

Đƣờng lối quân sự của Đảng, 3 ĐVHT (45 tiết) 

- Điều kiện tiên quyết: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Nội dung học phần: Quan điểm Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến 

tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân; Chiến 

tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Kết hợp kinh tế - 

xã hội với quốc phòng - an ninh; Nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên có khả năng phân tích nguồn gốc, bản chất chiến 

tranh, tính tất yếu và mục tiêu bảo vệ Tổ quốc để nhận thức đúng quan điểm của Đảng về 

xây dựng nền quốc phòng, an ninh, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực 

lượng vũ trang nhân dân, kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng - an ninh; vận dụng nghệ 

thuật quân sự trong bảo vệ Tổ quốc. 

Công tác quốc phòng, an ninh, 2 tín chỉ;  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung học phần: Phòng chống "diễn biến hòa bình"; Xây dựng lực lượng dân 

quân tự vệ, dự bị động viên; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền quốc gia; Một số nội dung 

về dân tộc, tôn giáo và phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo; bảo vệ an 

ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên có khả năng nhận thức được âm mưu, thủ đoạn và 

tham gia đấu tranh, phòng chống  "diễn biến hòa bình"; vận dụng kiến thức tham gia xây 

dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 

bảo vệ an ninh và giữ gìn trật tự xã hội; bảo vệ  chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.  

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC), 5 ĐVHT. 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung học phần: Điều lệnh đội ngũ và ba môn quân sự phối hợp; bản đồ quân 

sự; một số loại vũ khí bộ binh; Thuốc nổ; Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; Cấp cứu ban 

đầu vết thương chiến tranh; Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự, các tư 

thế vận động trong chiến đấu; tính năng, tác dụng và kỹ thuật bắn súng AK (CKC) với 

mục tiêu cố định ban ngày. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên có khả năng thực hiện được các bước, động tác đội 

ngũ đơn vị; sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí, bản đồ địa hình; vận dụng 

kiến thức chiến thuật bộ binh; biết phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn; thành thạo kỹ thuật 

băng bó, chuyển thương; biết bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK. 

 

9.15. Tin học/ Informatics                                                             2TC (10;0;40) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung: Kiến thức cơ bản về khai thác và sử dụng máy tính: tổng quan về tin học, 

máy tính, hệ điều hành Windows, mạng máy tính, Internet, các phần mềm soạn thảo văn 

bản, xử lý bảng tính và trình chiếu.  
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 Năng lực đạt được: Sinh viên sử dụng máy tính đúng cách, tổ chức dữ liệu trên 

máy tính một cách khoa học, có hệ thống; khai thác các tài nguyên trong máy tính và trên 

mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả; sử dụng thành thạo các phần mềm soạn thảo 

văn bản, xử lý bảng tính, trình chiếu, dịch vụ Email để phục vụ việc học tập, nghiên cứu 

và làm việc. 

9.16. Kinh tế lao động/Labor economic                                          3TC (27:36:0) 

 Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- Lênin 2 

 Nội dung: Sự hình thành nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực; Thị trường 

lao động và phân bố các nguồn nhân lực; Phân tích và dự báo sự biến động về lao động 

trên thị trường thông qua mô hình kinh tế học cơ bản; khoa học kỹ thuật công nghệ và 

tăng năng suất lao động; lập kế hoạch năng suất lao động; thất nghiệp và thiếu việc làm; 

thù lao lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp.          

Năng lực đạt được: Người học có thể tự tính toán và dự báo nguồn lao động và 

tính lương trong các đơn vị kinh tế; phân tích biến động cung và cầu trên thị trường lao 

động, phân tích được các chỉ tiêu tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp. 

9.17. Tự chọn 1 trong 2 học phần sau 

        a. Tƣ pháp quốc tế/ International private Law                               2TC (18;16;8)  

          Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương 

 Nội dung: Xung đột pháp luật; chủ thể, quyền sở hữu, thừa kế trong tư pháp quốc 

tế; quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng trong tư pháp 

quốc tế; hợp đồng và trách nhiệm ngoài hợp đồng, hôn nhân và gia đình trong tư pháp 

quốc tế và giải quyết tranh chấp dân sự quốc tế. 

Năng lực đạt được: Người học nhận diện được các xung đột pháp luật, xác định được  

quyền sở hữu, quyền thừa kế… trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau. 

 b. Công pháp quốc tế/ International public Law                          2TC (18;24;0) 

 Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương 

Nội dung : Khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của luật quốc tế, nguồn và 

các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, dân cư, lãnh thổ trong luật quốc tế; Chế định và 

những vấn đề pháp lí cụ thể của hệ thống pháp luật quốc tế như: Luật điều ước quốc tế, 

luật biển quốc tế, luật ngoại giao, lãnh sự, luật tổ chức quốc tế, trách nhiệm pháp lí quốc tế... 

Năng lực đạt được: Người học trình bày được lịch sử hình thành và phát triển của 

luật quốc tế ; Xác định được chế định và các vấn đề cụ thể của hệ thống luật pháp quốc tế 

phục vụ cho hoạt động  nghề nghiệp. 

9.18. Tự chọn 1 trong 2 học phần sau 

a. Thống kê lao động xã hội/ Social labour statistics                                 2TC (18;24;0) 

          Điều kiện tiên quyết: Thống kê xã hội 
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Nội dung: Các phương pháp điều tra thống kê, hình thức thu thập thông tin ban đầu 

về các hiện tượng và các quá trình có liên quan đến lao động; Phương pháp tính toán hệ 

thống chỉ tiêu phân tích tài liệu thống kê lao động làm cơ sở cho dự đoán mức độ hiện 

tượng trong tương lai. 

Năng lực đạt được: Người học xây dựng được phương án nguồn nhân lực phù hợp cho 

doanh nghiệp;  Đánh giá được chất lượng của lao động trong doanh nghiệp; Bố trí lao động 

hợp lý theo sự phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Đánh giá được tình hình sử 

dụng lao động và thời gian lao động trong các doanh nghiệp một cách phù hợp. 

      b. Kinh tế học đại cƣơng/ General economics                                   2 TC  (18:24:0) 

 Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lenin 2 

 Nội dung: Kiến thức về quan hệ cung – cầu, sự hình thành giá cả, thị trường, lý 

thuyết hành vi của người tiêu dùng, người sản xuất, Tổng cung, tổng cầu, đo lường sản 

lượng quốc gia, thất nghiệp, lạm phát và một số chính sách can thiệp vào nền kinh tế của 

chính phủ. 

 Năng lực đạt được: Người học phân tích được biến động cung và cầu trên  thị 

trường, phân tích hành vi của doanh nghiệp, của người tiêu dùng và Chính phủ; Nắm 

được cách tính GDP, GNP, tính sản lượng cân bằng của nền kinh tế; hiểu được nguyên lý 

của một số chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ. 

9.19. Tự chọn 1 trong 2 học phần sau 

a. Tâm lý học trị liệu/ Therapy psychology                                               2TC (18;8;16) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

Nội dung: Kiến thức cơ bản về tâm lý học trị liệu, tầm quan trọng của trị liệu tâm 

lý trong xã hội hiện đại; Các lý thuyết về trị liệu tâm lý; Các trắc nghiệm được dùng 

trong trị liệu tâm lý; Những liệu pháp tâm lý cơ bản và hướng ứng dụng trong lâm sàng 

các ca tâm bệnh.  

Năng lực đạt được: Người học nhận diện được các dạng tâm bệnh; Sử dụng các trắc 

nghiệm để trị liệu tâm lý; Sử dụng các phương pháp (thuyết phục, tâm vận động, tâm kịch…) 

để phòng ngừa và điều trị các rối nhiễu tâm lý… giúp con người ở các độ tuổi, các lĩnh vực 

khác nhau có đời sống tâm lý bình thường. 

b. Tâm bệnh học/Psychopathology                                                    2 TC (18:18:6) 

Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Lý luận cơ bản về lịch sử  của tâm bệnh học; Một số đặc điểm về các giai 

đoạn phát triển tâm lý người; Các mối quan hệ và sự thích ứng, các nhu cầu cơ bản của con 

người; Nhận diện, chẩn đoán, phân loại các rối loạn tâm bệnh; Nguyên nhân và tổ chức dự 

phòng, chăm sóc  điều trị các bệnh tâm thần thường gặp.  

Năng lực đạt được: Sinh viên nhận biết được các dạng rối loạn tâm lý và cách 

phòng ngừa, hỗ trợ những người mắc rối loạn tâm lý. 
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9.20. Tâm lý học đại cƣơng I/General psychology I                                2 TC (18:20:4) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung: Tâm lý học là một khoa học; Cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý; Hoạt động, 

giao tiếp và sự hình thành phát triển tâm lý; Nhân cách và sự hình thành nhân cách.  

       Năng lực đạt được: Xác định được tiêu chí đánh giá Tâm lý học là một khoa học; 

Giải thích được được cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý; Phân tích được vai trò của hoạt 

động và giao tiếp đối với sự hình thành phát triển tâm lý; Phân tích được bản chất của 

nhân cách và sự hình thành nhân cách. 

 9.21. Tâm lý học đại cƣơng II/General psychology II                              2 TC (18:20,4)   

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 1 

Nội dung: Sự hình thành và phát triển ý thức; Quá trình nhận thức; Một số vấn 

đề về trí tuệ (Các giai đoạn phát triển trí tuệ cá nhân; Các yếu tố tác động đến sự phát 

triển trí tuệ; Một số vấn đề về trẻ chậm phát triển trí tuệ); Nhu cầu và động cơ,…  

     Năng lực đạt được: Người học nhận biết được các hiện tượng ý thức và vô thức; Tổ 

chức có hiệu quả các hoạt động nhằm tác động vào ý thức con người; Giải quyết được các 

tình huống có vấn đề hiệu quả trong cuộc sống và nghề nghiệp; biết sử dụng các hình thức 

và phương pháp chăm sóc, giáo dục những trẻ em bị chậm phát triển trí tuệ,… 

9.22. Cơ sở văn hóa Việt Nam/ Vietnamese Cultural facilities          2TC (18;18;6) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung: Khái niệm về văn hoá và những kiến thức cơ bản làm nền cho việc tiếp 

nhận những tri thức liên quan đến văn hoá Việt Nam; Nhận diện được các vùng văn hóa 

Việt Nam; tiến trình văn hoá Việt Nam từ cội nguồn cho đến hiện đại. Từ đó hiểu được 

các thành tố của văn hóa Việt Nam, bản sắc văn hóa Việt Nam.  

 Năng lực đạt được: Người học nhận thức rõ được bản sắc văn hoá dân tộc, bản lĩnh 

của dân tộc, tin tưởng vào sự phát triển và sự trường tồn của văn hoá dân tộc… góp phần 

vào việc bảo tồn và kế thừa các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trình 

bày, giảng giải về những thành tố cơ bản của văn hóa; Biết nhận diện, phân tích, đánh giá 

những hiện tượng văn hóa Việt Nam từ đó rút ra những đặc trưng truyền thống văn hóa 

dân tộc. Từ đó, vận dụng để phân tích, giải thích các hiện tượng văn hóa trong đời sống 

hiện nay. 

9.23. Lôgic học đại cƣơng/General logics                                         2 TC  (18:12:12) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

Nội dung học phần: Đối tượng, mục đích, yêu cầu, phương pháp học tập và ý 

nghĩa nghiên cứu môn học; bản chất, cấu trúc của khái niệm, phân loại khái niệm, quan 

hệ giữa các khái niệm và các thao tác trên khái niệm; kết cấu của tư tưởng, các đơn vị 

cấu thành và mối liên hệ giữa các đơn vị cấu thành tư tưởng phản ánh về đối tượng; các 
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quy luật cơ bản của tư duy lôgíc; các thao tác tư duy gồm suy luận suy diễn và suy luận 

quy nạp, giả thuyết, chứng minh và bác bỏ. 

           Năng lực đạt được: Sinh viên nhận diện và tránh được các lỗi lôgíc thường mắc 

phải trong quá trình tư duy; có khả năng tư duy lôgíc, diễn đạt tư tưởng dưới các hình 

thức ngôn ngữ rõ ràng và chính xác, lập luận chặt chẽ và sáng tạo trong học tập, nghiên 

cứu cũng như trong công tác. 

9.24. Xã hội học đại cƣơng/General sociology                                         2 TC (18:24:0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung:  Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, của Xã hội học, lịch sử hình thành và phát 

triển của Xã hội học, mối quan hệ giữa xã hội học với các ngành khoa học khác. Các phương 

pháp nghiên cứu chủ yếu của Xã hội học, các phạm trù khái niệm của xã hội học, và một số 

chuyên ngành nghiên cứu của xã hội học như: Xã hội học gia đình, Xã hội học nông thôn, Xã 

hội học đô thị, Xã hội học giới... 

Năng lực đạt được: Người học trình bày được các vấn đề cơ bản của xã hội học; Xác 

định được các phương pháp cơ bản để tiến hành nghiên cứu thành công một vấn đề xã hội. 

9.25. Giải phẫu và sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao/Anatomy and physiology of 

High mental activity                                                                            3 TC (22:28:18) 

 Điều kiện tiên quyết:  Không 

 Nội dung: Kiến thức cơ bản về cấu tạo của hệ thần kinh trung ương và các quy 

luật hoạt động sinh lý thần kinh cấp cao cơ bản cần thiết cho việc đánh giá khả năng 

thích ứng của cơ thể với môi trường sống. 

 Năng lực đạt được: Người học nhận biết được các hiện tượng sinh lý có liên quan 

đến các hiện tượng tâm lý xảy ra trong đời sống xã hội; Vận dụng được quá trình phản xạ và 

ức chế phản xạ để giải quyết tốt các tình huống trong các mối quan hệ xã hội, trong đời sống 

và hoạt động nghề nghiệp; Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức các hoạt động nhóm, kỹ năng 

làm việc độc lập,…  

9.26. Lịch sử tâm lý học/Hystorical psychology                                       2 TC (18:20:4) 

Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

  Nội dung: Các tư tưởng Tâm lý học thời kỳ cổ kỳ cổ đại, thời trung cổ và phục 

hưng; Các tư tưởng Tâm lý học thế kỷ 17, 18, 19, 20; Sự hình thành tâm lý học Mác xit 

và sự hình thành phát triển Tâm lý học  ở Việt Nam.    

 Năng lực đạt được: Đánh giá được những thành công, hạn chế của các tư tưởng 

Tâm lý học trong lịch sử trên quan điểm duy vật biện chứng; Vận dụng được tư tưởng 

Tâm lý học tiến bộ vào trong cuộc sống, vào hoạt động nghề nghiệp, đặc biệt là vào công 

tác quản trị nhân sự một cách khoa học… 

9.27. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu tâm lý học/Methodology and 

science research                                                                                        3 TC (27:24:12) 
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  Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học; Các nguyên tắc phương 

pháp luận chỉ đạo nghiên cứu tâm lý; Các phương pháp, phương thức tổ chức, các giai 

đoạn nghiên cứu tâm lý; Lựa chọn đề tài nghiên cứu và xây dựng đề cương nghiên cứu 

tâm lý…   

 Năng lực đạt được: Thực hiện thành công một đề tài nghiên cứu tâm lý (Xác định 

và lựa chọn được đề tài nghiên cứu tâm lý; Xây dựng được đề cương nghiên cứu; Xây 

dựng được kế hoạch triển khai nghiên cứu; Lựa chọn và sử dụng được các phương pháp 

nghiên cứu tâm lý phù hợp…) 

9.28. Thống kê xã hội/Social statistics                                                      2 TC (18:24:0) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung: Khái niệm cơ bản về xác suất; đại lượng ngẫu nhiên; lý thuyết mẫu; cách 

tính và ý nghĩa các đại lượng thống kê liên quan đến mẫu xác suất; phương pháp tính toán, các 

hệ số tương quan nhằm đo lường mối quan hệ giữa các hiện tượng xã hội, nội dung, ý nghĩa 

các hệ số đó; Việc áp dụng chúng cho tính toán, phân tích thông tin và khẳng định các giả 

thuyết trong các nghiên cứu của khoa học xã hội. 

Năng lực đạt được: Người học lựa chọn được các đại lượng thống kê phù hợp để 

tính toán, đo lường mối quan hệ của các hiện tượng xã hội 

9.29. Tâm lý học xã hội/Social-Psychology                                               3 TC (27:32:4) 

Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

Nội dung: Những vấn đề chung của TLH xã hội; Nhóm và tập thể; Các hiện tượng 

tâm lý xã hội (Bầu không khí tâm lý; tâm trạng xã hội; Truyền thống; Dư luận xã hội); Giao 

tiếp trong xã hội; Hành vi xã hội và nhân cách xã hội,… 

 Năng lực đạt được: Người học nhận diện và giải thích được các hiện tượng tâm lý 

xảy ra trong đời sống xã hội; Giải quyết các tình huống trong các mối quan hệ xã hội, 

trong đời sống và hoạt động nghề nghiệp; Có kỹ năng giao tiếp - ứng xử; kỹ năng tổ 

chức các hoạt động nhóm, kỹ năng làm việc độc lập,… 

9.30. Tâm lý học phát triển/Developing psychology                  3 TC (27:30:6)    

  Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

Nội dung: Những vấn đề chung về tâm lý học phát triển; các qui luật, điều kiện, 

động lực và giai đoạn phát triển tâm lý; các đặc điểm tâm lý và nhân cách cơ bản ở từng 

lứa tuổi từ giai đoạn bào thai đến tuổi về già.  

 Năng lực đạt được: Thực hiện thành công một đề tài nghiên cứu tâm lý (Xác định 

và lựa chọn được đề tài nghiên cứu tâm lý; Xây dựng được đề cương nghiên cứu; Xây 

dựng được kế hoạch triển khai nghiên cứu; Lựa chọn và sử dụng được các phương pháp 

nghiên cứu tâm lý phù hợp…)  

9.31. Tâm lý học nhân cách/Individual psychology                                 2 TC (18:20:4) 
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Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Các quan điểm về nhân cách trong Tâm lý học Phương Tây, Liên Xô, 

Phương Đông và Việt Nam; lý luận về sự hình thành, phát triển nhân cách trong tâm lý 

học ngày nay như động lực, xu hướng, cơ chế, giai đoạn và con đường hình thành nhân 

cách; vấn đề kỹ năng sống và mô hình nhân cách con người Việt nam; các phương pháp 

nghiên cứu nhân cách. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên nghiên cứu, đánh giá đúng đặc điểm nhân cách và 

xây dựng được các biện pháp tác động phù hợp nhằm phát triển nhân cách đáp ứng với 

yêu cầu của xã hội trong tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lí, trong giảng dạy, giáo dục và 

quản lý con người. 

9.32. Chẩn đoán tâm lý/Psychological diagnosis               2 TC (18:10:14) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Những vấn đề lý luận chung về khoa học chẩn đoán tâm lý (Đối tượng, 

nhiệm vụ, phạm vi, vị trí, ý nghĩa của khoa học chẩn đoán tâm lý; Các kiểu thang đo và các 

nguyên tắc thiết kế công cụ đo; Kỹ thuật thiết kế trắc nghiệm đặc biệt là trắc nghiệm đa lựa 

chọn; Các bước xây dựng trắc nghiệm); Các phương pháp chẩn đoán trí tuệ; Các phương 

pháp chẩn đoán nhân cách. 

 Năng lực đạt được: Người học sử dụng được các kiểu thang đo, xây dựng các trắc 

nghiệm cụ thể để đo lường và chẩn đoán trí tuệ, nhân cách… phục vụ cho hoạt động học tập, 

hoạt động giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp. 

9.33. Tâm lý học quản lý/Managing psychology                                      2 TC (18:20:4) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Những vấn đề chung của tâm lý học quản lý; Những đặc điểm tâm lý 

của người quản lý, lãnh đạo; Đặc điểm tâm lý, nhân cách người dưới quyền; Vấn đề giao 

tiếp trong quản lý; Tâm lý học với việc quản lý và sử dụng con người; Những vấn đề tâm 

lý  học trong công tác tổ chức - cán bộ...      

Năng lực đạt được: Người học lập được kế hoạch quản lý; Phát hiện và xây dựng 

được các biện pháp ngăn chặn, giải quyết xung đột trong tập thể lao động, trong tổ chức; Giải 

quyết được các tình huống giao tiếp nảy sinh trong quản lý;  Đánh giá cán bộ; lựa chọn 

cán bộ, bố trí, bổ nhiệm cán bộ trong tổ chức; Ra các quyết định quản lý trong phạm vi 

công tác của mình...  

9.34. Tâm lý học lao động/Labour-Psychology                                         2TC (18:18:6) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Những vấn đề chung của TLH lao động; Một số vấn đề trong tổ chức 

khoa học lao động (Các trạng thái tâm lý nảy sinh trong lao động; Khả năng lao động; 

Xây dựng chế độ lao động và nghỉ ngơi;…); Tuyển chọn và đào tạo nghề; Lao động 
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trong điều kiện kỹ thuật mới (Hệ thống người – máy – môi trường; Tiêu chuẩn đánh giá 

người điều khiển,…),… 

 Năng lực đạt được: Người học tổ chức được một cách khoa học quá trình lao 

động của con người, xây dựng được chế độ lao động và nghỉ ngơi phù hợp cho người lao 

động ở các lĩnh vực nghề nghiệp nhất định,… 

9.35. Tâm lý học giáo dục/Educational  psychology                                3 TC (27:30:6) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Những vấn đề chung của Tâm lý học giáo dục; Cơ sở tâm lý học của 

hoạt động dạy học; Cơ sở tâm lý học của giáo dục đạo đức và giáo dục gia đình; Tâm lý 

học giáo dục đặc biệt... 

 Năng lực đạt được: Người học lập được kế hoạch hoạt động dạy học; Xác định 

được các bước tổ chức hoạt động dạy học; Phát hiện và khắc phục hành vi lệch chuẩn 

đạo đức trong nhà trường; Xây dựng các biện pháp tự giáo dục và biện pháp giáo dục 

đạo đức cho cá nhân; Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu; Phát hiện và dạy phục 

hồi những học sinh có rối nhiễu tâm lý.... 

 9.36.Tâm lý học tham vấn/Corresponding psychology                         3TC (27;15;21) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Tham vấn tâm lý là một ngành khoa học ứng dụng; Các lý thuyết tiếp cận 

cá nhân trong tham vấn tâm lý; Nhà tham vấn và thân chủ ; Kỹ năng tham vấn tâm lý ; Quy 

trình tham vấn tâm lý ; Tham vấn tâm lý gia đình.  

 Năng lực đạt được: Người học có kỹ năng tham vấn: Lắng nghe, đặt câu hỏi, thấu 

hiểu, đương đầu, xử lý im lặng, phản hồi… ; Kỹ năng định hướng, lựa chọn các giải pháp 

để giải quyết nan đề giúp thân chủ vượt qua khó khăn trong học tập, trong cuộc sống gia 

đình, trong hoạt động nghề nghiệp… 

9.37. Chọn 1 trong 2 học phần sau: 

a. Tâm lý học ứng xử/Behavior Psychology                                          2  TC (18:12:12) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Những vấn đề lý luận chung về tâm lý học ứng xử (Đối tượng, 

nhiệm vụ, ý nghĩa, các phương pháp nghiên cứu tâm lý học ứng xử; Các lý thuyết 

về ứng xử; Bản chất của ứng xử; Các kiểu ứng xử và một số yêu cầu cơ bản cần có trong 

ứng xử); Ứng xử trong cuộc sống gia đình, Ứng xử trong học đường,  Ứng xử nơi công sở 

và các góc độ khác…. 

 Năng lực đạt được: Người học xử lý được các tình huống giao tiếp, ứng xử diễn 

ra trong các lĩnh vực khác nhau (Gia đình, trường học, công sở…), với các đối tượng 

khác nhau (Bạn bè, đồng nghiệp, cha mẹ, anh chị em…); Thiết lập, duy trì và phát triển 

được các mối quan hệ giữa con người với con người. 

b. Tâm lý học gia đình/ Family - Psychology                                               2 TC (18:18:6) 
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 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Những vấn đề lý luận chung về gia đình và chức năng của gia đình; 

bầu không khí tâm lý trong gia đình; những ảnh hưởng của yếu tố tâm lý gia đình đối với 

sự phát triển của con cái; nội dung tâm lý của nếp sống, truyền thống, thói quen trong gia 

đình và sự hình thành nhân cách con cái. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên phát hiện, nghiên cứu và giải quyết được các vấn đề 

về gia đình trong công tác tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lí và quản lý con người.  

9.38. Chọn 1 trong 2 học phần sau: 

a. Đạo đức nghề nghiệp/Proffessional ethics                                            2 TC (18:20:4) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học nhân cách 

 Nội dung: Nguồn gốc, bản chất, tính chất, nhiệm vụ và vai trò của đạo đức; Các 

nguyên tắc, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cần phải có của người quản lý, người tham 

vấn, tư vấn; những phẩm chất đạo đức cần giáo dục cho người lao động.  

 Năng lực đạt được: Người học biết lắng nghe, tôn trọng con người, trung thực, tận tuỵ 

với công việc chung; bảo vệ lẽ phải; biết phân biệt phải trái, đúng sai, làm việc với tập thể, 

nhạy bén trong giao tiếp, ứng xử và có khả năng sử dụng người và phát huy được nhân tố con 

người…  

b. Thƣơng lƣợng học/ Trading conversation and discussion                              2 TC (18:16:8) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Khái quát về thương lượng; Vấn đề thương lượng trong kinh doanh; 

Những trở ngại tạo ra thế căng thẳng trong đàm phán và sách lược phá thế căng thẳng; Một 

số điều khoản của bộ luật thương mại về 9 loại hợp đồng. 

 Năng lực đạt được: Người học đánh giá được tình hình trong thương lượng; Đề ra 

được mục tiêu trong thương lượng: Chuẩn bị và lựa chọn nhân sự thương lượng; Lựa 

chọn chiến lược thương lượng hợp lý; Xây dựng biện pháp loại trừ sự căng thẳng trong 

thương lượng; Thực hiện một cuộc thương lượng hiệu quả... 

9.39. Chọn 1 trong 2 học phần sau: 

a. Tâm lý học văn hóa/ Cultural psychology                                             2TC (18;20;4) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Văn hóa theo quan điểm của tâm lý học văn hóa; Những vấn đề chung 

của tâm lý học văn hóa; Một số cách tiếp cận trong nghiên cứu tâm lý học văn hóa; Sự 

truyền tải và tiếp nhận văn hóa… 

 Năng lực đạt được: Người học có năng lực nhận diện được các yếu tố văn hóa trong 

quá trình hình thành và phát triển tâm lý con người và các cộng đồng nói chung ; Đánh giá được 

giá trị của các nền văn hóa khác nhau đồng thời lựa chọn được các giá trị văn hóa phù hợp với 

bản sắc dân tộc để có thể gia nhập vào xu thế chung của xã hội. 

b. Tâm lý học sáng tạo/ Creative psychology                                            2TC (18;16;8) 
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Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Khái quát chung về khoa học sáng tạo và tâm lý học sáng tạo, Ý nghĩa 

của tâm lý học sáng tạo, Bản chất của sự sáng tạo trong tâm lý học ; Các vấn đề tâm lý 

trong hoạt động sáng tạo ; tâm lý học sáng tạo và cuộc sống… 

 Năng lực đạt được: Người học hình thành năng lực tư duy độc lập, năng lực giải quyết 

được các vấn đề trong cuộc sống một cách khoa học và sáng tạo,  phục vụ cho hoạt động 

học tập, hoạt động sống và hoạt động nghề nghiệp; Đề xuất, lựa chọn được các giải pháp 

nâng cao hiệu quả hoạt động của bản thân cũng như của tổ chức.                        9.40. 

9.40. Định mức lao động/Labour norms                        2 TC (18:24:0) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế lao động 

 Nội dung: Kiến thức tổng quan về công tác định mức lao động trong doanh 

nghiệp, các phương pháp định mức lao động, phương pháp khảo sát thời gian ca làm việc 

của người lao động làm căn cứ để lập dự thảo mức lao động có căn cứ kỹ thuật. 

 Năng lực đạt được: Người học vận dụng được các phương pháp để tự tiến hành 

khảo sát thời gian làm việc của người lao động theo các bước công việc, tiến hành xây 

dựng được mức lao động cho một số vị trí chức danh công việc hoạt động trong các 

ngành nghề điển hình. 

9.41. Quản trị nhân lực/Human resources management                 3TC (27:36:0) 

            Điều kiện tiên quyết: Quản trị học  

 Nội dung: Kiến thức tổng quan về quy trình hoạt động chức năng trong công việc 

quản lý nhân sự như quy trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển, xây dựng hệ thống lương 

thưởng phúc lợi, quan hệ lao động.  

 Năng lực đạt được: Người học xây dựng được bản mô tả công việc, bản tiêu chuẩn 

thực hiện công việc làm căn cứ tuyển dụng, đào tạo trong doanh nghiệp; hình thành được các 

kỹ năng cơ bản về đánh giá thực hiện công việc, giải quyết các vấn đề trong quan hệ lao động. 

9.42. Quản trị học/The study of Administration                                      2 TC (18:24:0) 

 Điều kiện tiên quyết: Xã hội học đại cương     

 Nội dung: Định nghĩa quản trị, tổ chức, nhà quản trị, nhà kinh doanh…; Môi 

trường quản trị, lịch sử hình thành và phát triển các lý thuyết quản trị.; Quyết định của 

nhà quản trị, đặc biệt đi sâu vào 04 chức năng chính của quản trị, bao gồm: Hoạch định, 

Tổ chức, Lãnh đạo và Kiểm tra. 

 Năng lực đạt được: Người học tiếp cận và phân tích được các hoạt động quản trị 

trong các tổ chức, vận dụng những kiến thức đã học để đánh giá về hoạt động quản trị 

của tổ chức, từ đó rút ra bài học cho bản thân. 

9.43. Nguồn nhân lực và Kế hạch hoá nguồn nhân lực/Human resource  and 

Human resource plan                                                                             3 TC (27:36:0) 

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học 
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 Nội dung: Kiến thức cơ bản về các vấn đề nguồn nhân lực theo hệ thống các yếu 

tố cấu thành, đặc điểm và các nhân tố tác động đến nguồn nhân lực, các đặc điểm của thị 

trường lao động và nguồn nhân lực Việt Nam; Vấn đề đào tạo, sử  dụng và phát triển 

nguồn nhân lực nói chung cũng như nguồn nhân lực trình đồ cao, nguồn nhân lực nông 

thôn nói riêng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

 Năng lực đạt được: Người học nghiên cứu và đánh giá được vấn đề nguồn nhân 

lực của một địa phương hoặc doanh nghiệp cụ thể.   

9.44. Tổ chức lao động khoa học trong doanh nghiệp/Organization of scientific 

activities in enterprises                                                                            2 TC (18:24:0) 

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học 

 Nội dung: Tổng quan về tổ chức lao động khoa học, phân công và hiệp tác lao 

động, tổ chức thực hiện công việc tại nơi sản xuất, điều kiện và chế độ nghỉ ngơi hợp lý 

cho người lao động, định mức lao động 

 Năng lực đạt được: Người học hiểu được cách tổ chức lao động khoa học trong 

doanh nghiệp, bố trí vàhiệp tác lao động trong doanh nghiệp, xây dựng được chế độ làm 

việc hợp lý cho người lao động; Xây dựng và đánh giá được các mức lao động trong 

doanh nghiệp 

9.45. Thị trƣờng lao động/Labour market                                           2 TC  (27:36:0) 

 Điều kiện tiên quyết: Thống kê xã hội 

 Nội dung: Nội dung cơ bản về thị trường lao động và việc vận dụng kiến thức thị 

trường lao động vào sản xuất kinh doanh và quản lý xã hội nói chung bao gồm các khái 

niệm đặc điểm điều kiện hình thành, các yếu tố của thị trường lao động quốc tế, xuất 

nhập khẩu lao động và dịch vụ việc làm ở Việt Nam. 

 Năng lực đạt được: Người học vận dụng và phân tích được các quan hệ cung cầu 

trên thị trường lao động và thông tin thị thường lao động, qua đó hình thành được các kỹ 

năng, thói quen tiếp cận với các thông tin khác nhau trên thị trường lao động để tìm kiếm 

việc làm sau khi ra trường. 

9.46. Chọn 1 trong 2 học phần sau: 

a. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính/ Constitutional Law and Administrative 

Law                                                                                                              2TC (18;24;0) 

Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương 

Nội dung: Kiến thức về chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học công 

nghệ, an ninh quốc phòng, chính sách đối ngoại, quan hệ cơ bản giữa nhà nước và công 

dân, những vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam trong lịch sử lập hiến Việt Nam; Quản lí hành chính nhà nước; vi phạm 

hành chính, xử lí vi phạm hành chính và các biện pháp kiểm tra, giám sát đối với hoạt 

động quản lí hành chính nhà nước.  
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Năng lực đạt được: Người học xác định được các vấn đề cơ bản trong các lĩnh vực 

khác nhau của đời sống (văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng…); Đề xuất được các 

biện pháp phù hợp để quản lý hành chính Nhà nước. 

   b. Luật lao động/Labor law                                                                2 TC (18:24:0) 

            Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương 

 Nội dung: Vấn đề lí luận và thực tiễn xây dựng, ban hành, thực thi các định chế 

về quan hệ lao động và các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động - xã hội. Cơ chế ba bên, quản 

lí nhà nước về lao động, việc làm, học nghề, quyền công đoàn và vấn đề đại diện lao động, 

quan hệ HĐLĐ, thoả ước lao động tập thể, các điều kiện lao động, quản lí lao động trong 

doanh nghiệp, tranh chấp lao động, đình công.  

Năng lực đạt được: Người học trình bày được các vấn đề cơ bản thuộc về lĩnh vực 

lao động – xã hội; Xác đinh được cơ chế quản lý hành chính Nhà nước về lao động. 

9.47. Chọn 1 trong 2 học phần sau: 

a. Tâm lý học tuyên truyền/Propagandic psychology                             2 TC (18:20:4) 

Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Những vấn đề chung của tâm lý học tuyên truyền; Các cơ chế tác động 

tâm lý trong hoạt động tuyên truyền; Phương thức tuyên truyền bằng lời và tuyên truyền 

bằng trực quan; Tâm thế và sự thay đổi tâm thế dưới tác động của hoạt động tuyên 

truyền; Các quy luật tâm lý trong tuyên truyền; Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thu nhận 

thông tin của đối tượng tuyên truyền.  

 Năng lực đạt được: Người học lựa chọn được nội dung, phương thức tuyên truyền 

cho phù hợp với từng đối tượng; Tiến hành tuyên truyền một chủ đề tự chọn trước mọi người; 

thuyết phục mọi người thực hiện theo các nội dung  tuyên truyền... 

b. Tâm lý học pháp luật/Law-Psychology                                                2 TC (18:16:8) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học pháp 

luật; Cấu trúc tâm lý của hoạt động bảo vệ pháp luật (hoạt động nhận thức, giáo dục, 

thiết kế, giao tiếp, tổ chức, hoạt động chứng nhận); Một số vấn đề về Tâm lý học tội 

phạm; Các những khía cạnh tâm lý trong hoạt động điều tra, xét xử và giáo dục cải tạo 

phạm nhân. 

Năng lực đạt được: Người tìm hiểu được đặc điểm tâm lý của con người trong  

hoạt động bảo vệ pháp luật; Nhận diện được các loại hành vi phạm tội, nguyên nhân và 

hậu quả của nó đối với xã hội; biết đấu tranh và phòng chống các loại tội phạm... 

9.48.  Chọn 1 trong 2 học phần sau: 

a. Tiền công tiền lƣơng/ Salaries and Wages                                         2 TC (18:24:0)  

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế lao động 
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 Nội dung: Kiến thức tổng quan về công tác tiền lương và tiền thưởng trong doanh 

nghiệp như: các chức năng của tiền lương, chế độ tiền lương, hình thức trả lương, các 

hình thức tổ chức tiền lương và tiền thưởng trong doanh nghiệp. 

 Năng lực đạt được: Người học xác định được các loại phụ cấp được tính trong từng 

doanh nghiệp, lựa chọn được các hình thức trả lương và trả thưởng phù hợp cho doanh nghiệp. 

b. Bảo hiểm trong doanh nghiệp/ Business Insurance                             2TC (18;24;0) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế lao động 

 Nội dung: Kiến thức tổng quan về các chế độ bảo hiểm trong doanh nghiệp như: 

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong doanh nghiệp; các chế độ bảo hiểm 

thương mại mà doanh nghiệp áp dụng.  

 Năng lực đạt được: Người học xác định được chế độ bảo hiểm mà doanh nghiệp 

phải đóng cho người lao động, các khoản bảo hiểm mà doanh nghiệp nhận được khi tham 

gia các loại hình bảo hiểm thương mại một cách đầy đủ và chính xác nhất 

9.49. Chọn 1 trong 2 học phần sau: 

 a. Hành vi tổ chức/ Organizing Behavior                                            2 TC (18:20;4) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Tổng quan về hành vi tổ chức, hành vi cá nhân, hành vi nhóm; Một số vấn 

đề về cơ cấu tổ chức và các vấn đề về văn hoá tổ chức; Vấn đề đổi mới và phát triển tổ chức; 

Các yếu tổ cản trở sự thay đổi tổ chức… 

 Năng lực đạt được: Người học có kỹ năng sử dụng các biện pháp để nghiên cứu về 

hành vi tổ chức; Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ với tổ chức để nâng cao hiệu 

quả hoạt động của tổ chức; Khắc phục những cản trở đối với sự thay đổi tổ chức…  

b. Chính sách xã hội/Social policy                                                         2 TC (18:24:0) 

 Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 Nội dung: Các quan điểm cơ bản về chính sách xã hội, vai trò của chính sách xã hội 

trong quá trình phát triển xã hội, quan hệ giữa chính sách xã hội và công tác xã hội… 

 Năng lực đạt được: Người học triển khai, vận dụng và kiểm tra được việc triển 

khai và thực hiện chính sách xã hội trong thực tiễn. 

9.50. Kiến tập nghề nghiệp  /Vocational apprenticeship                         2TC 

(0:0:90) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học phát triển, Tâm lý học giáo dục, Quản trị học 

Sinh viên đến các công sở, cơ quan hành chính Nhà nước, các doanh nghiệp, các bệnh 

viện (có khoa tâm bệnh), các trường học (có chuyên gia tâm lý) và các trung tâm xã 

hội…trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa để thực hành tổng hợp các kiến thức của ngành Tâm lý 

học (Quản trị nhân sự). Vận dụng tổng hợp kiến thức Tâm lý học, Quản trị nhân sự vào nghiên 

cứu tâm lý con người trong các loại hình hoạt  động khác nhau và vấn đề quản lý lao động; 

Làm các bài tập thực hành, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của cán bộ giảng dạy; Hình thành 
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được các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết tình huống trong 

cuộc sống và trong hoạt động nghề nghiệp. 

9.51. Thực tập tốt nghiệp/Graduation Vocational Internship               5TC (0:0:225) 

 Điều kiện tiên quyết: Kiến tập nghề nghiệp 

Sinh viên đến các công sở, cơ quan hành chính Nhà nước, các doanh nghiệp, các bệnh 

viện (có khoa tâm bệnh), các trường học (có chuyên gia tâm lý) và các trung tâm xã 

hội…trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên nghiệp để vận 

dụng những kiến thức đã được lĩnh hội vào thực tiễn nghề nghiệp. Đồng thời đề xuất 

một số biện pháp hữu hiệu để tác động tới tâm lý con người cña tæ chøc, quản lý và sử 

dụng con người một cách có hiệu quả.  

Nội dung: Tìm hiểu thực tế cơ sở thực tập (Cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động và 

phát triển của cơ sở, đặc điểm tâm lý của các đối tượng và cách giải quyết mối quan hệ 

giữa con người với con người trong cơ sở…) và thực hành các  kỹ năng nghề nghiệp 

của người cán bộ nghiên cứu tâm lý học, quản trị nhân sự. 

9.52. Khoá luận hoặc thi các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp/Graduation 

  Thesis                                                                                6 TC (0: 75:75) 

a. Khóa luận tốt nghiệp 

Điều kiện tiên quyết: Kiến tập nghề nghiệp 

 Nội dung: Vận dụng kiến thức tâm lý học và kiến thức bổ trợ quản trị nhân sự để 

thực hiện thành công một vấn đề thuộc lĩnh vực nghê nghiệp (Lựa chọn vấn đề nghiên 

cứu, lập đề cương cho vấn đề nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai vấn đề nghiên 

cứu, sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp…) 

b. Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp 

b1. Chọn 1 trong 2 học phần sau: 

* Tâm lý trong quản lý kinh doanh/Psychology in business management         3 TC (27:27:9) 

  Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Tổng quan về Tâm lý học quản lý kinh doanh; quản trị nhân sự trong 

sản xuất kinh doanh; đặc điểm tâm lý của các đối tượng trong kinh doanh thương mại; 

đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, vấn đề về giao tiếp và sử dụng con người trong 

quản lý kinh doanh.  

 Năng lực đạt được: Sinh viên phát hiện, đánh giá đúng được đặc điểm tâm lý của 

các đối tượng trong kinh doanh và giải quyết tốt được các vấn đề trong việc nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh, tuyển mộ, tuyển chọn, sử dụng, quản lý, bồi dưỡng, phát 

huy nhân tố con người trong quản trị nhân sự. 

* Tâm lý học nhân sự/ Personnel Psychology                                       3TC (27; 30;6) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 
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 Nội dung: Tổng quan về  tâm lý và tâm lý học nhân sự; Nhóm và tâm lý nhóm; 

Tâm lý người lao động; Bộ phận nhân sự và nhân cách người quản lý nhân sự; Ứng dụng 

tâm lý học trong công tác nhân sự... 

 Năng lực đạt được: Người học đề xuất được phươn án tuyển dụng nhân sự, tổ chức 

môi trường làm việc, sử dụng nhân sự, tạo động lực tích cực cho người lao động, đánh giá 

người lao động, đào tạo và phát triển nhân sự, phúc lợi, đãi ngộ và giải quyết khủng hoảng 

nhân sự… 

b2. Chọn 1 trong 2 học phần sau: 

* Tổ chức nhân sự hành chính nhà nƣớc/HR Organization of state administration                                                                                                                                   

3 TC (27;30;6) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 

 Nội dung: Những vấn đề cơ bản của quản lý nguồn nhân lực; Các yếu tố tác động 

đến quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức; Vấn đề kế hoạch hóa nguồn nhân lực và tuyển 

dụng nhân lực trong các cơ quan hành chính nhà nước; Đường chức nghiệp và quyền, 

nghĩa vụ người lao động làm việc trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước; Đánh giá 

nguồn nhân lực trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước… 

 Năng lực đạt được: Người học hình thành được các kỹ năng lập kế hoạch tuyển 

mộ, tuyển dụng nhân lực theo yêu cầu của tổ chức; Đánh giá và quản lý được nguồn 

nhân lực trong các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước… 

*  Quản lý nhà nƣớc về lao động - xã hội/State Management of social Labor 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2                               3 TC (27:36:0) 

 Nội dung: Một số vấn đề về nhà nước, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; Một số vấn đề về quản lý nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; Một số vấn đề cơ 

bản về quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động xã hội; Một số chính sách cơ bản về 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động xã hội.  

 Năng lực đạt được: Người học có năng lực áp dụng  các phương pháp quản lý 

nhà nước trong cơ quan, đơn vị. Hình thành  năng  lực tác nghiệp, xử lý, điều hành các 

công việc hàng ngày, năng lực phối kết hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan trong 

việc thực thi một hoạt động hay nhiệm vụ của nhà nước. 

 

 

10. Dự kiến đơn vị giảng dạy 

TT Học phần Bộ môn 

1 Những nguyên lý cơ bản của CN M-LN 1 Nguyên lý 

2 Những nguyên lý cơ bản của CN M-LN 2 Nguyên lý 

3 Đường lối cách mạng của Đảng CS VN  Đường lối 

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng và Pháp luật 
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5 Pháp luật đại cương Tư tưởng và pháp luật 

6 Kỹ thuật soạn thảo văn bản  LLVH và PPDH NV 

7 a. Xã hội học về giới    Giáo dục học 

b. Các vấn đề xã hội đương đại  Lịch sử 

8 Khoa học quản lý Giáo dục học 

9 Tâm lý học giao tiếp  Tâm lý học 

10 a. Di truyền học người   Thực vật 

b. Di truyền học phân tử   Thực vật 

11 a. Hành vi con người và môi trường  Tâm lý học 

b. Mỹ học đại cương  Nguyên lý 

12 Tiếng Anh 1 N. ngữ không chuyên 

13 Tiếng Anh 2 N. ngữ không chuyên 

14 Tiếng Anh 3 N. ngữ không chuyên 

15 Tin học Tin học ứng dụng 

16 Kinh tế lao động  Kinh tế 

17 a. Công pháp Quốc tế  Nguyên lý 

b. Tư pháp quốc tế  Nguyên lý 

18 a. Kinh tế học đại cương  Kinh tế 

b. Thống kê lao động xã hội  Kinh tế 

19 a.Tâm lý học trị liệu Tâm lý học 

b.Tâm bệnh học Tâm lý học 

20 Tâm lý học đại cương 1  Tâm lý học 

21 Tâm lý học đại cương 2  Tâm lý học 

22 Cơ sở văn hóa Việt Nam VHVN 

23 Logic học đại cương Nguyên lý 

24 Xã hội học đại cương  Xã hội học 

25 Giải phẫu và sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao  Động vật 

26 Lịch sử Tâm lý học  Tâm lý học 

27 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu TLH  Tâm lý học 

28 Thống kê xã hội  Toán ứng dụng 

29 Tâm lý học xã hội  Tâm lý học 

30 Tâm lý học phát triển  Tâm lý học 

31 Tâm lý học nhân cách  Tâm lý học 

32 Chẩn đoán tâm lý  Tâm lý học 

33 Tâm lý học quản lý  Tâm lý học 

34 Tâm lý học lao động  Tâm lý học 
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35 Tâm lý học giáo dục  Tâm lý học 

36 Tâm lý học tham vấn  Tâm lý học 

37 a. Tâm lý học ứng xử.  Tâm lý học 

b. Tâm lý học gia đình  Tâm lý học 

38 a. Đạo đức nghề nghiệp   Giáo dục học 

b. Thương lượng học  Tâm lý học 

39 a.Tâm lý học văn hóa  Tâm lý học 

b. Tâm lý học sáng tạo  Tâm lý học 

40 Định mức lao động Quản trị kinh doanh 

41 Quản trị nhân lực  Quản trị Kinh doanh 

42 Quản trị hock  Quản trị K.doanh 

43 Nguồn nhân lực và kế hoạch hóa nguồn nhân lực  Quản trị K.doanh 

44 Tổ chức lao động khoa học trong các doanh nghiệp  Quản trị Kinh doanh 

45 Thị trường lao động  Quản trị Kinh doanh 

46 a.Luật Hiến pháp và Luật Nhà nước Tư tưởng và Pháp luật 

b. Luật lao động Tư tưởng và Pháp luật 

47 a.Tâm lý học tuyên truyền Tâm lý học 

b.Tâm lý học pháp luật  Tâm lý học 

48 a.Tiền công tiền lương Quản trị Kinh doanh 

b.Bảo hiểm doanh nghiệp Quản trị Kinh doanh 

49 a.Hành vi tổ chức  Tâm lý học 

b. Chính sách xã hội Giáo dục học 

50 Kiến tập nghề nghiệp  Tâm lý học 

51 Thực tập nghề nghiệp cuối khoá   Tâm lý học 

52 Khoá luận tốt nghiệp  Tâm lý học 

Học phần thay thế tốt nghiệp  

Chọn 1 trong 2 học phần  

a.Tâm lý học trong quản lý kinh doanh Tâm lý học 

  

b. Tâm lý học nhân sự  Tâm lý học 

Chọn 1 trong 2 học phần  

a.Tổ chức nhân sự hành chính Nhà nước  Tâm lý học 

b.Quản lý Nhà nước về lao động – xã hội  Giáo dục học 

 

11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

    11.1 Cơ sở vật chất 
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-   Các phòng học phải được trang bị máy chiếu Projecter, Micro. 

 -   Có phòng học thực hành máy vi tính. Có máy được nối  mạng Intener.  

 -   Phòng thực hành tiếng nước ngoài.  

-  Phòng học lý thuyết, thực hành, thực hành máy phải đảm bảo ánh sáng, đủ chỗ 

ngồi, nhất là những giờ tổ chức thảo luận nhóm. 

11.2. Thư viện 

- Phòng mượn phải có đủ các tài liệu, sách tham khảo dùng để giảng dạy các học 

phần . Tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả. 

- Phòng đọc đủ số ghế cho SV  sử dụng. 

- Các đồ dùng dạy học, trang  thiết bị phục vụ cho dạy- học phải đảm bảo, hiện 

đại, thuận tiện cho CBGD đăng ký sử dụng. 

11.3. Giáo trình và tài liệu tham khảo cho các môn học chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Tên học phần Giáo trình và TLKT chính NXB NXB 
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1 

Những nguyên lý 

cơ bản của CN 

Mác-Lenin 1 

* TL bắt buộc 

- Bộ GD & ĐT, Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 

- Bộ GD & ĐT, Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin 

* TLTK 

-  C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, tập 

20; tập 42 

 

- Chính trị QG, 

H.Nội 

 

-  Chính trị 

QG, H.Nội 

 

- Chính trị QG, 

H.Nội 

 

-2009 

 

 

-2007 

 

 

-2000 

2 Những nguyên lý 

cơ bản của CN 

Mác-Lenin 2 

* TL bắt buộc 

- Bộ GD&ĐT, Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 

- Bộ GD&ĐT, Giáo trình Kinh tế chính 

trị Mác-Lênin 

* TLTK 

- ĐH Quốc gia Hà Nội, Một số 

chuyên đề về Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin 

 

- Chính trị QG, 

H.Nội 

 

- Chính trị QG, 

H.Nội 

 

- Lý luận CT 

 

-2009 

 

 

-2008 

 

 

-2008 

3 Đường lối CM của 

ĐCSVN 

* TL bắt buộc 

-  Bộ GD&ĐT , Giáo trình Đường lối 

cách mạng của ĐCSVN 

* TLTK 

-  Bộ GD&ĐT , Đường lối cách mạng 

của ĐCSVN 

 

- Chính trị QG, 

H.Nội 

 

- KTQD 

 

-2009 

 

 

-2008 

4 Tư tưởng HCM * TL bắt buộc 

-  Bộ GD&ĐT,Giáo trình Tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

* TLTK 

- Hội đồng Trung ương, Giáo trình 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 

- CTQG, H.Nội  

 

 

- CTQG, H.Nội 

 

-2009 

 

 

-2003 

5 Pháp luật đại cương * TL bắt buộc 

-  Lê Minh Toàn , Giáo trình pháp 

luật đại cương 

* TLTK 

-  Lê Văn Minh, Pháp luật đại cương 

 

-CTQG 

 

 

-L.động 

 

-2009 

 

 

-2016 
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6 Kỹ thuật soạn thảo 

văn bản 

* TL bắt buộc 

- Vương Thị Kim Thanh ,Kỹ thuật 

soạn thảo văn bản 

-  Lưu Kiếm Thanh ,Giáo trình kỹ 

thuật xây dựng và ban hành văn bản 

* TLTK 

- Nguyễn Đăng Dung, Hoàng Trọng 

Phiến, Hướng dẫn soạn thảo văn bản 

 

-T.kê 

 

-ĐHQG 

 

 

-Thống kê 

 

-2007 

 

-2004 

 

 

-2000 

7 a. Xã hội học về 

giới   

*TL bắt buộc 

- Lê Ngọc Hùng, Xã hội học về giới 

và phát triển 

 

-ĐHQG 

 

-2000 

b. Các vấn đề XH 

đương đại 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Thị Oanh, An sinh XH và 

các vấn đề XH  

* TLTK 

 -Báo cáo nghiên cứu quốc gia về bạo 

lực GĐ đối với phụ nữ ở VN 

 

-ĐH MởBC 

 

-1997 

 

-2010 

8 Khoa học quản lý * TL bắt buộc 

- Nguyễn Đức Lợi,  Giáo trình 

Khoa học quản lý 

* TLTK 

-  Đoàn Thị Thu Hà ,Giáo trình 

Khoa học quản lý 

 

-Tài chính 

 

 

-KHKT 

 

-2008 

 

 

-2008 

9 Tâm lý học giao 

tiếp  

* TL bắt buộc 

-Nguyễn Văn Đồng, Tâm lý học giao 

tiếp 

-Nguyễn Bá Minh, Giáo trình nhập 

môn KH giao tiếp 

* TLTK 

-  Nguyễn Văn Lê, Tạ Văn Doanh, Sự 

giao tiếp trong kinh doanh và quản 

trị 

 

-CT-HC 

 

-ĐHSP 

 

 

-VHTT 

 

-2009 

 

-2008 

 

 

1994 

10 a.Di truyền học 

người 

* TL bắt buộc 

-  Chu Văn Mẫn, Nguyễn Trần Chiến, 

Trịnh Đình Đạt, Di truyền học người 

-  Chu Hoàng Mậu,  Giáo trình di 

 

-KHKT 

 

-ĐHQG 

 

-2002 

 

-2001 
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truyền học 

* TLTK 

-  Phạm Thành Hổ, Di truyền học 

 

 

-ĐHSP 

 

 

-2007 

b. Di truyền học 

phân tử 

* TL bắt buộc 

Chu Hoàng Mậu ,Giáo trình di truyền 

học 

* TLTK 

- Philip & Chilton,  Sinh học 2 tập 

 

-ĐHTN 

 

 

-GD,HN 

 

-2006 

 

 

-2000 

11 Hành vi con người 

và môi trường 

* TL bắt buộc 

- Phan Trọng Ngọ, Các lý thuyết phát 

triển tâm lý người 

-Nguyễn Xuân Thức, Tâm lý học đại 

cương 

* TLTK 

- Phan Bá, Hành vi tổ chức 

 

-ĐHSP 

 

-ĐHSP 

 

 

-KHQL 

 

-2013 

 

-2008 

 

 

-2006 

12 Tiếng Anh 1 * TL bắt buộc 

-  Clive Oxenden, Christina 

Latham , New English File. 

Elementary 

- Nguyễn Thị Quyết ,Ngữ pháp 

tiếng Anh căn bản – trình độ A, 

quyển 1 

*TLTK 

-  Raymond Murphy ,Essential 

Grammar In Use 

 

-Oxford U. 

Press 

 

- Thanh Hóa 

 

 

 

- Thời đại 

 

 

 

 

- 2016 

13 Tiếng Anh 2 * TL bắt buộc 

- Clive Oxenden, Christina Latham 

,Pre-intermediate. Oxford University 

Press 

- -Nguyễn Thị Quyết Ngữ pháp 

tiếng Anh căn bản – trình độ B, 

quyển 2 

*TLTK 

- Raymond Murphy, Essential 

Grammar In Use 

 

-Oxford U. 

Press 

 

-Thanh Hóa 

 

 

 

- Thời đại 

 

 

 

 

-2016 

14 Tiếng Anh 3 * TL bắt buộc   
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-  Sue Ireland, Joanna Kosta .Target 

PET 

-  Trịnh Thị Thơm, Rèn luyện kỹ 

năng Viết (Bổ trợ cho bài thi B1 

KNLNN VN) 

*TLTK 

-  Malcom Mann & Steve Taylore-

Knowles, Destination B1-Grammar 

and Vocabulary 

- R. Publishing 

 

- Thanh Hóa 

 

 

 

-MacMillan 

 

 

-2016 

 

 

 

-2008 

15 Tin học * TL bắt buộc 

-  Nguyễn Ngọc Cương, Vũ Chí 

Quang, Giáo trình tin học cơ sở 

- Hàn Viết Thuận, Giáo trình Tin học 

đại cương 

*TLTK 

- Dương Minh Quý , Microsoft Office 

2007 

 

-T.tin & T. 

thông. 

-KTQD 

 

 

-Hồng Đức 

 

-2015 

 

-2012 

 

 

-2013 

16 Kinh tế lao động * TL bắt  buộc 

- Kinh tế nguồn nhân lực 

* TLTK 

-  Phân tích lao động xã hội 

 

-KTQD 

 

-Lao động 

 

-2012 

 

-2008 

17 a.Tư pháp quốc tế 

b.Công pháp Quốc 

tế 

* TL bắt  buộc 

- Lê Mai Anh,Giáo trình luật quốc tế 

- Nguyễn Thị Kim Ngân , Giáo 

trình luật quốc tế 

-  Bùi Xuân Nhự ,Giáo trình tư 

pháp quốc tế 

*TLTK 

-Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN 

Việt Nam năm 2013 

 

-CAND 

-GD 

 

-CAND 

 

-2007 

-2012 

 

-2012 

18 a. Thống kê lao 

động xã hội 

* TL bắt buộc 

 -Đỗ Thu Hương, Thống kê lao động- 

xã hội 

- Trần Ngọc Phác, Trần Thị Kim 

Thu, Giáo trình lý thuyết thống kê 

*TLTK 

 

-LĐXH 

 

-T.kê 

 

 

 

-2004 

 

-2006 
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- Trần Ngọc Phác, Trần Thị Kim 

Thu, Giáo trình thống kê kinh tế 

-ĐHKT -2010 

b. Kinh tế học đại 

cương 

* TL bắt buộc 

- Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công, 

Giáo trình kinh tế học tập 1,2 

 

-KTQD 

 

-2012 

19 

 Tâm bệnh học * TL bắt buộc 

-  Nguyễn Văn Siêu , Tâm bệnh học 

TE và thanh thiếu niên 

*TLTK 

- Dương Diệu Hoa, Giáo trình Tâm lý 

học phát triển 

 

-ĐHQG 

 

 

-ĐHSP 

 

-2007 

 

 

-2007 

20 Tâm lý học đại 

cương 1 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Quan Uẩn, Tâm lý học đại 

cương 

- Nguyễn Xuân Thức, Giáo trình Tâm 

lý học đại cương 

* TLTK 

- Nguyễn Quan Uẩn, Giáo trình Tâm 

lý học 

 

-ĐHGQ 

 

-ĐHSP 

 

 

-ĐHQGHN 

 

-2007 

 

-2006 

 

 

-2000 

21 Tâm lý học đại 

cương 2 

* TL bắt buộc 

-Nguyễn Quan Uẩn , Giáo trình TLH 

đại cương 

-  Nguyễn Quan Uẩn, Giáo trình TLH 

đại cương 

* TLTK 

-Lê Thị Bừng, Các thuộc tính tâm lý 

điển hình của nhân cách 

 

-GD 

 

-ĐHSP 

 

 

-ĐHSP 

 

-2004 

 

-2006 

 

 

-2007 

22 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

* TL bắt buộc 

-  Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hoá VN 

- Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hoá VN 

* TLTK 

-  Phan Ngọc ,Bản sắc văn hoá Việt 

Nam 

 

-Giáo dục 

-Giáo dục 

 

-VTTT 

 

2002 

1999 

 

2002 

23 Logic học * TL bắt buộc 

-  Vương Tất Đạt ,Lôgíc học đại cương 

- Tô Duy Hợp,  Lôgíc học 

* TLTK 

 

-ĐHQG 

-Đồng Nai 

 

 

-2000 

-1997 
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- Học viện CTQG Hồ Chí Minh,  

Giáo trình Lôgíc học 

-CTQG -2007 

24 Xã hội học đại 

cương 

* TL bắt buộc 

- Trần Thị Kim Xuyến, Nhập môn 

Xã hội học 

* TLTK 

-   Phạm Tất Dong – Lê Ngọc 

Hùng , Xã hội học 

 

-ĐHQG 

 

 

-ĐHQG 

 

-2005 

 

 

-2001 

25 Giải phẫu và sinh lý 

hoạt động thần kinh 

cấp cao 

* TL bắt buộc 

-  Đỗ Công Huỳnh ,Giáo trình Sinh lý 

hoạt động thần kinh cấp cao 

-  Tạ Thúy Lan, Sinh lý học thần kinh 

tập II 

* TLTK 

-  Nguyễn Quang Mai, Sinh lí người 

và động vật 

 

-ĐHQG 

 

-ĐHSP 

 

 

-KHKT 

 

-2007 

 

-2002 

 

 

-2002 

26 Lịch sử Tâm lý học * TL bắt buộc 

- Nguyễn Ngọc Phú ,Lịch sử tâm lý 

học 

* TLTK 

- Võ T.Minh Trí, Lịch sử tâm lý học 

- Phạm Minh Hạc ,Tuyển tập Tâm lý 

học 

 

-ĐHQG 

 

 

-GD 

-CTQG 

 

-2006 

 

 

-2004 

2005 

27 Phương pháp luận 

và phương pháp 

nghiên cứu TLH 

* TL bắt buộc 

- Phạm Viết Vượng,Phương pháp 

nghiên cứu khoa học giáo dục 

-Hoàng Mộc Lan, Giáo trình phương 

pháp nghiên cứu Tâm lý học 

* TLTK 

-  Phạm Viết Vượng ,Phương pháp 

luận nghiên cứu khoa học 

 

-GD,HN 

 

-ĐHQG 

 

 

-ĐHQG 

 

-2000 

 

-2013 

 

 

2000 

28 Thống kê xã hội * TL bắt buộc 

-  Tập thể tác giả , Bài giảng thống 

kê xã hội 

* TLTK 

- Trường ĐHKTQD- Hà Nội, Lý 

 

-TKXH 

 

 

-TK 

 

-2007 

 

 

-2006 
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thuyết thống kê 

29 Tâm lý học xã hội * TL bắt buộc 

-  Tiêu Thị Minh Hường, Giáo trình 

TLH xã hội Tập 1, Tập 2 

-   Vũ Dũng, TLH xã hội  

* TLTK 

- Trần Hiệp, Tâm lý học XH- những vấn 

đề lý luận 

 

-LĐXH 

 

-KHXH 

 

-KHXH 

 

-2007 

 

-2000 

 

1996 

30 Tâm lý học phát 

triển 

* TL bắt buộc 

-Dương Diệu Hoa, Giáo trình tâm lý 

học phát triển  

-Vũ Thị Nho, Giáo trình Tâm lý học 

phát triển 

* TLTK 

- Phan Trọng Ngọ,Các lý thuyết phát 

triển tâm lý người 

 

-ĐHSP 

 

-LĐXH 

 

 

-ĐHSP 

 

-2008 

 

-2007 

 

 

2000 

31 Tâm lý học nhân 

cách 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Ngọc Bích, TLH nhân cách 

- Ngô Công Hoàn, Những trắc nghiệm 

tâm lý, Tập II. TN về nhân cách) 

* TLTK 

-Trần Trọng Thủy,  Bài tập Thực hành 

tâm lý học 

 

-GD 

 

-ĐHQG 

 

 

-ĐHQG 

 

-1998 

 

-2000 

 

 

2002 

32 Chẩn đoán tâm lý * TL bắt buộc 

-  Ngô Công Hoàn , Những trắc 

nghiệm tâm lý, 2 tập 

- Trần Trọng Thủy,Khoa học chẩn 

đoán tâm lý 

* TLTK 

- Nguyên Công Khanh, Phương pháp 

thiết kế công cụ, đo lường và đánh giá 

trong giáo dục 

 

-ĐHQG 

 

-GD 

 

 

-ĐHSP 

 

-2000 

 

-1992 

 

 

2000 

33 Tâm lý học quản lý * TL bắt buộc 

- Vũ Dũng, Giáo trình TLH quản lý 

- Võ Thành Khối, Tâm lý học lãnh 

đạo, quản lý 

* TLTK 

 

-ĐHSP 

-CTQG 

 

 

 

-2007 

-2005 
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-Nguyễn Đình Chỉnh, TLH quản lý Giáo dục 1998 

34 Tâm lý học lao 

động 

* TL bắt buộc 

-Lê Thị Dung,Tâm lý học lao động 

- Võ Hưng,Tâm lý học lao động 

* TLTK 

- Đào Thị Oanh, Tâm lý học lao động 

 

- LĐXH 

ĐHQGTPHCM 

 

-ĐHQGHN 

 

-2009 

-2007 

 

2003 

35 Tâm lý học giáo 

dục 

* TL bắt buộc 

-Nguyễn Huy Tú, Tâm lý học giáo dục 

- Phạm Thành Nghị, Giáo trình tâm 

lý học giáo dục 

* TLTK 

-Nguyễn Kế Hào, Tâm lý học lứa tuổi 

và sư phạm 

 

- KHGD 

-ĐHQG 

 

 

-ĐHQG 

 

-2000 

-2011 

 

 

-2014 

36 Tâm lý học tham 

vấn 

* TL bắt buộc 

-Nguyễn Thị Minh Đức, Giáo trình 

Tâm lý học tham vấn 

- Trần Đình Tuấn, Tham vấn tâm lý cá 

nhân và gia đình 

* TLTK 

-Kathryn Geldard & David Geldard, 

Công tác tham vấn trẻ em – Giới 

thiệu thực hành, tập 1, 2 

 

-ĐHQG 

 

-ĐHQG 

 

 

ĐH Mở BC 

 

-2014 

 

-2015 

 

 

2000 

37 a. Tâm lý học ứng 

xử 

* TL bắt buộc 

- Lê Thị Bừng, Tâm lý học ứng xử 

* TLTK 

-  Hoàng Anh ,Giáo trình TLH  giao 

tiếp 

 

-GD 

 

-ĐHSP 

 

-2007 

 

-2006 

b. Tâm lý học gia 

đình 

* TL bắt buộc 

- Ngô Công Hoàn, Giáo trình Tâm lý 

học gia đình 

* TLTK 

- Ngô Công Hoàn, Tâm lý học gia đình 

 

-ĐHSP 

 

 

-ĐHSP 

 

-2006 

 

 

1993 

38 a. Đạo đức nghề 

nghiệp  

* TL bắt buộc 

- Phạm Khắc Chương, Đạo đức học 

* TLTK 

-  Trinh Duy Huy, Đạo đức mới trong 

 

-ĐHSP 

 

-CTQG 

 

-2009 

 

-2010 



40 

 

nền KT  thị trường theo định hướng 

XHCN 

b. Thương lượng 

học 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Văn Lê, Thương lượng học 

- Đào Hữu Hòa, Thương lượng học 

* TLTK 

-  Nguyễn Văn Lê , Tâm lý học với văn 

hóa ứng xử 

 

-TPHCM 

-GD 

 

-VHTT 

 

-2001 

-2005 

 

2008 

39  Tâm lý học văn 

hóa 

* TL bắt buộc 

-  Lê Đức Phúc, Bài giảng tâm lý học 

văn hóa  

* TLTK 

-  Mai T.Kim Thanh, XH học văn hóa 

 

- HN 

 

 

- ĐHQG 

 

-2006 

 

 

-2011 

40 Định mức lao động * TL bắt buộc 

-Nguyễn Tiệp, Giáo trình Định mức 

lao động t1,2 

*TLTK 

- Đỗ Văn Phúc, Tổ chức cán bộ, lao 

động, tiền lương 

 

-LĐXH 

 

 

-B.Khoa 

 

-2011 

 

 

-2008 

41 Quản  trị nhân lực * TL bắt buộc 

-Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình 

Quản trị nhân lực 

* TLTK 

-Trần Kim Dung, Quản trị nguồn 

nhân lực 

 

-KTQD 

 

THTPHCM 

 

-2012 

 

-2014 

42 Quản trị học  * TL bắt buộc 

-Vũ Thị Thu Hà, Quản trị học 

* TLTK 

-Vũ Thế Phú, Quản trị học 

 

-KTQD 

 

-Thống kê 

 

-2008 

 

-2009 

43 Nguồn nhân lực và 

kế hoạch hoá nguồn 

nhân lực 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Tiệp, Giáo trình nguồn 

nhân lực   

* TLTK 

- Nguyễn Xuân Cầu,Giáo trình Kế 

hoạch nhân lực 

 

-LĐ-XH 

 

 

-LĐ-XH 

 

-2012 

 

 

-2012 

44 Tổ chức lao động 

khoa học trong các 

* TL bắt buộc 

-Vũ Thị Mai, Giáo trình tổ chức và 

 

-KTQD 

 

-2016 
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doanh nghiệp định mức LĐ 

* TLTK 

-Nguyễn Tiệp,  Định mức lao động 

 

 

-LĐ-XH 

 

 

-2011 

45 Thị trường lao động  * TL bắt buộc 

-Giáo trình Kinh tế học lao động 

* TLTK 

- Giáo trình Thị trường lao động 

 

-KTQD 

 

-KTQD 

 

46 a. Luật Hiến pháp 

và Luật Hành chính 

* TL bắt buộc 

- Thái Vĩnh Thắng,Giáo trình Luật 

hiến pháp 

-  Trần Minh Hương, Giáo trình Luật 

hành chính 

* TLTK 

- Nguyễn Đăng Dung, Giáo trình 

Luật hiến pháp 

- Nguyễn Cửu Việt, Giáo trình Luật 

hành chính 

 

-CAND 

 

-CAND 

 

 

-QG 

 

-HĐ 

 

-2012 

 

-2012 

 

 

2006 

 

2013 

b. Luật lao động   * TL bắt buộc 

-Lưu Bình Nhưỡng Giáo trình luật 

lao động 

* TLTK 

-Khoa luật Viện đại học mở Hà Nội, 

Giáo trình luật lao động VN 

 

-CAND 

 

 

-GDVN 

 

-2013 

 

 

-2009 
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a. Tâm lý học tuyên 

truyền  

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Hữu Thụ, TLH tuyên truyền 

quảng cáo 

* TLTK 

- Hà Thị Bình Hòa,Giáo trình TLH 

tuyên truyền 

 

-QGHN 

 

 

-CTHC 

 

-2005 

 

 

-2010 

b. Tâm lý học pháp 

luật 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Hồi Loan, TLH  pháp lý 

-  Chu Liên Anh, Giáo trình Tâm lý 

học tư pháp 

* TLTK 

- Đặng Thanh Nga, TLH tư pháp 

 

-ĐHQG 

-CAND 

 

 

-CAND 

 

-2004 

-2008 

 

 

2000 

48 a. Tiền công tiền 

lương 

* TL bắt buộc 

 - Nguyễn Tiệp, Giáo trình tiền lương 

 

-LĐXH 

 

-2006 
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tiền công 

* TLTK 

Các văn bản quy định về chế độ tiền 

lương – Bảo hiểm xã hội 

 

 

-LĐXH 

 

 

-2013 

b.  Bảo hiểm doanh 

nghiệp 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Văn Định, Bảo hiểm 

- Nguyễn Văn Định, Quản trị kinh 

doanh bảo hiểm 

* TLTK 

- Luật bảo hiểm xã hội 

 

-KTQD 

-KTQD 

 

-2012 

-2009 

 

 

2014 

49 a. Hành vi tổ chức * TL bắt buộc 

- Nguyễn Hữu Lam, Hành vi tổ chức 

- Trần Anh Tuấn, Giáo trình hành vi 

tổ chức 

* TLTK 

- Phan Bá, Hành vi tổ chức 

 

-Thống kê 

-Thống kê 

 

 

-Hà Nội 

 

-2007 

-2003 

 

 

2006 

b. Chính sách xã 

hội 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Văn Gia, Bảo trợ xã hội 

* TLTK 

- Nguyễn Đình Tuấn, Nghiên cứu XH  học 

 

-LĐ-XH 

 

-CTQG 

 

-2002 

 

-1996 

50 

 

 Tâm lý trong QL 

kinh doanh 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Hữu Thụ, Tâm lý học quản trị 

kinh doanh 

* TLTK 

-  Nguyễn Bá Dương - Đức Uy ,Giáo 

trình Tâm lý học kinh doanh 

 

-ĐHQG 

 

 

-Thống kê 

 

-2009 

 

 

-2007 

 Tâm lý học nhân 

sự 

* TL bắt buộc 

- Quản trị nhân sự 

* TLTK 

-  Nguyễn Thị Thu Hiền,  Tâm lý học 

quản trị kinh doanh 

 

-LĐXH 

 

-LĐXH 

 

-2007 

 

-2009 

51 Tổ chức nhân sự 

hành chính nhà 

nước 

* TL bắt buộc 

- Học viện hành chính, Tổ chức nhân 

sự HC nhà nước 

* TLTK 

- Giáo trình tổ chức nhân sự HCNN 

 

-ĐHQG 

 

KH và  KT 

 

-2004 

 

2010 

Quản lý Nhà nước * TL bắt buộc   
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12. Tài liệu tham khảo xây dựng CTĐT 

- Ngành Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

http://www.hnue.edu.vn/Daotao/DaotaoDaihoc/tabid/326/specialized/39/Default.aspx 

http://www.hnue.edu.vn/Daotao/Chuandaura/DaihocvaCaodang/tabid/423/StdId/32/Defa

ult.aspx 

http://www.hnue.edu.vn/Daotao/Khungchuongtrinh/CunhanSupham/tabid/428/frame/39/ 

- Ngành Tâm lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn 

http://tamly.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=f8ff5208-c382-4e4f-a268-a71035fb4fb5 

-  Ngành Quản trị nhân lực Trường Đại học Nội Vụ 

http://truongnoivu.edu.vn/chi-tiet/491/Quan-tri-nhan-luc.aspx 

13. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

13.1. Chương trình đào tạo ngành được áp dụng: 

- Đào tạo hình thức chính quy tuyển sinh từ học sinh tốt nghiệp THPT theo quy chế 

đào tạo chính quy; 

- Đào tạo hình thức giáo dục thường xuyên: Áp dụng quy chế đào tạo giáo dục 

thường xuyên và thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 đến 12 tháng; 

- Đào tạo liên thông, văn bằng 2: Áp dụng quy chế đào tạo phù hợp với hình thức 

đào tạo chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 

- Thực hiện việc xét miễn, bảo lưu kết quả học tập theo quy định hiện hành đối với 

các hình thức đào tạo. 

13.2. Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các 

bộ môn tiến hành xây dựng và phê duyệt đề cương chi tiết học phần, trưởng bộ môn phê 

duyệt hồ sơ bài giảng theo quy định; xây dựng kế hoạch chi phí thực hành, thực tập, 

tham quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hóa chất, dụng cụ thí 

nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khóa đào tạo; chịu trách nhiệm về chất 

lượng đào tạo và chuẩn đầu ra. Trưởng các phòng ban, trung tâm chức năng liên quan có 

trách nhiệm kiểm tra, thẩm định kế hoạch và trình Hiệu trưởng phê duyệt cho triển khai 

thực hiện. 

13.3. Phương pháp giảng dạy: Tăng cường tính tự học, kết hợp giữa lý thuyết và thực 

hành, lấy người học làm trung tâm. Hình thức, phương pháp giảng dạy được cụ thể hóa 

trong đề cương chi tiết học phần. 

về lao động - xã hội - Nguyễn Văn Thàng, Giáo trình 

quản lý HC nhà nước 

* TLTK 

-Trần Quốc Việt, Giáo trình tổ chức 

lao động 

-ĐHSP 

 

 

-LĐXH 

-2003 

 

 

2005 

http://www.hnue.edu.vn/Daotao/Khungchuongtrinh/CunhanSupham/tabid/428/frame/39/
http://tamly.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=f8ff5208-c382-4e4f-a268-a71035fb4fb5
http://truongnoivu.edu.vn/chi-tiet/491/Quan-tri-nhan-luc.aspx
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13.4. Phương pháp kiểm tra, đánh giá: Số bài kiểm tra, hình thức kiểm tra, thời gian 

kiểm tra, hình thức thi kết thúc học phần được quy định cụ thể trong đề cương chi tiết 

học phần và phù hợp với quy chế đào tạo. 

13.5. Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh. Khi cần điều chỉnh 

phải có văn bản đề nghị của Hội đồng khoa kèm theo luận cứ, hồ sơ minh chứng, sản 

phẩmchỉnh sửa, bổ sung gửi về nhà trường (qua phòng Quản lý đào tạo). Chỉ được thực 

hiện khi Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trường thông qua và có Quyết định của Hiệu 

trưởng./. 

 

 HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

PGS,TS Nguyễn Mạnh An 

 

 

 

 

 

 


