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PHẦN 1 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA 

1.1. Mục tiêu chung  

Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Quốc tế học đào tạo ra những cử nhân đại 

học Quốc tế học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có tri thức và kĩ năng căn bản cũng 

như chuyên sâu về nghiên cứu quốc tế/ quan hệ quốc tế. Cụ thể: sinh viên sẽ được trang 

bị vừa có kiến thức đại cương về các ngành khoa học Xã hội và Nhân văn, vừa có kiến 

thức chuyên sâu về ngành Quốc tế học.  

Chương trình đào tạo của ngành có 3 chuyên ngành chính: Quan hệ quốc tế, Châu 

Âu học và Châu Mĩ học; sinh viên có thể lựa chọn 1 trong 3 chuyên ngành trên. Sinh 

viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản văn hoá, xã hội, chính trị, nghệ thuật, lịch sử 

của các quốc gia hàng đầu trên thế giới và trong khu vực; các mối quan hệ, chính sách 

đối ngoại và sự tương tác chính trị, xã hội và văn hóa trong hệ thống quốc tế; tầm quan 

trọng của các nền văn hóa; sự toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới; cùng các kĩ năng 

như Nghiệp vụ đối ngoại, Báo chí truyền thông và Quản trị kinh doanh… Với kiến thức 

đa ngành và liên ngành, khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc 

làm rất đa dạng hoặc tiếp tục theo học ở các bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ Quan hệ 

quốc tế, thạc sĩ châu Mĩ học, châu Âu học do Khoa tổ chức hoặc các cơ sở đào tạo khác 

trong nước hoặc ngoài nước. 

1.2. Mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra 

1.2.1. Yêu cầu về kiến thức 

Nắm vững kiến thức cơ bản và hệ thống về khoa học xã hội - nhân văn, về Quốc tế 

học và chuyên ngành; có khả năng vận dụng vào nghiên cứu những vấn đề khu vực, 

quốc tế và quan hệ quốc tế. Cụ thể:  

- Hiểu biết những kiến thức liên ngành về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn 

hóa, khoa học công nghệ: nắm vững, hệ thống hóa được khối kiến thức đại cương về 

lịch sử thế giới; những kiến thức cơ sở về kinh tế, xã hội, nhà nước và pháp luật; có kiến 

thức về môi trường tự nhiên và xã hội. 
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- Nắm vững kiến thức cơ bản các khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực xã hội & nhân 

văn: nắm vững và hệ thống hóa khối kiến thức về chính trị, kinh tế, pháp luật,văn hoá; 

các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. 

 - Hiểu biết những kiến thức trong các lĩnh vực nghiên cứu khu vực và quốc tế: 

hiểu biết đầy đủ và chuyên sâu lí thuyết chuyên môn về quan hệ quốc tế, khu vực học; 

có kiến thức nâng cao về các vấn đề kinh tế, chính trị, pháp luật quốc tế;  hiểu biết 

chuyên sâu về một số khu vực như châu Âu, châu Mĩ, châu Á – Thái Bình Dương, đồng 

thời nắm vững quan điểm và đường lối đối ngoại của Việt Nam; có kiến thức và kỹ 

năng về các nghiệp vụ quản trị và giao tiếp đối ngoại. 

- Được trang bị đầy đủ kiến thức về nghiệp vụ giảng dạy và nghiên cứu quốc tế 

học: nắm vững các phương pháp nghiên cứu quốc tế; biết đánh giá và phân tích vấn đề 

trên bình diện lí luận quốc tế học cơ bản. 

- Có kiến thức cơ bản về tin học và chuyên sâu về ngoại ngữ: sinh viên có khả 

năng thành thạo nghe, nói, đọc, viết ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; đồng thời có kiến 

cơ bản về tin học, ứng dụng cơ bản vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 
 

1.2.2. Yêu cầu về kĩ năng 

- Có khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành Quốc tế học để phát hiện các vấn 

đề, sự kiện, hiện tượng quốc tế và toàn cầu, đồng thời suy luận, lý giải dưới góc độ 

Quốc tế học và các ngành khoa học có liên quan. 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và linh hoạt trong quan hệ ngoại giao, quan hệ 

đối tác và có khả năng diễn đạt, thuyết phục tốt. Đồng thời, sinh viên có kỹ năng tốt về 

thuyết trình, thuyết minh. 

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, trong công việc 

ngoại giao, PR, biên phiên dịch, viết các bài báo quảng cáo, truyền thông bằng Tiếng 

Việt và Tiếng Anh.  

- Có khả năng phối hợp, tổ chức, lên kế hoạch và sắp xếp công việc của cá nhân, 

của nhóm để vận hành nhóm. 

 1.2.3. Yêu cầu về thái độ 

- Có thái độ nghiêm chỉnh và tuân thủ các hệ thống Pháp luật Việt Nam và trên 

thế giới trong quan hệ đối ngoại, quan hệ đối tác chiến lược, kinh doanh và du lịch. 
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- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao trong lao động, tôn trọng các quy định của cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

- Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm trong lao động tập thể, nhóm và cá nhân; tác 

phong công nghiệp, năng động và phát triển sáng tạo; 

- Có hiểu biết và quý trọng giá trị lao động, có kinh nghiệm trong hoạt động thực 

tiễn xã hội; 

- Có tinh thần cầu thị, tiến bộ và học hỏi phát triển bản thân; 

- Có sức khỏe tốt, ý thức phục vụ cộng đồng xã hội và đất nước. 

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa 

dạng, có thể đảm nhiệm những vị trí sau đây:  

- Nhân viên quan hệ cộng đồng, Quản trị viên của các chương trình quốc tế. 

- Nhân viên tư vấn truyền thông đa văn hóa. 

- Điều phối viên/ Tư vấn viên trong các doanh nghiệp liên doanh hoặc các tổ 

chức phi chính phủ.  

- Nghiên cứu và giảng dạy về Quan hệ quốc tế và Quốc tế học ở các trường Đại 

học, Cao đẳng và Viện nghiên cứu. 

- Làm công tác biên dịch, phiên dịch truyền thông báo chí. 

- Phụ trách công tác ngoại giao, đối ngoại tại các cơ quan nhà nước, chính trị. 

Nơi làm việc có biên độ rất rộng như: cơ quan chính phủ, trường học, doanh 

nghiệp, các công ty thuộc lĩnh vực hoạt động nghệ thuật, các tổ chức phi chính phủ, các 

tổ chức truyền thông, các công ty, tập đoàn Việt Nam ở nước ngoài hoặc các tập đoàn, 

công ty nước ngoài tại Việt Nam…  

1.4. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên có thể học tập nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ 

Quan hệ Quốc tế, thạc sĩ Châu Âu học, Châu Mĩ học do khoa hoặc các cơ sở đào tạo 

khác (trong hoặc ngoài nước) tổ chức. 
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1.5. Các chương trình đã tham khảo 

1.5.1. Các chương trình trong nước 

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 

- Trường Đại học Sư phạm TP HCM 

- Trường Đại học Đà Nẵng 

- Trường Đại học Hà Nội 

- Trường Đại học Ngoại ngữ Huế  

1.5.2. Các chương trình nước ngoài 

- Trường University Of Technology Sydney 

 - Trường OHIO State University 

- Trường NorthWestern University. 

- Trường Washington University. 

 

 DUYỆT TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA/NGÀNH 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Hoàng Quân  TS. Mỵ Giang Sơn TS. Hoàng Thúy Hà 
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PHẦN 2 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1. Khái quát chương trình đào tạo 

2.1.1. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo 

- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương 

- Thời gian đào tạo: 04 năm, chia làm 08 học kì. 

2.1.2. Cấu trúc chung của chương trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ trong chương trình: 200 tín chỉ. Sinh viên phải tích lũy tối thiểu 

132 tín chỉ, trong đó: 

- Khối kiến thức chung: 26 tín chỉ (bắt buộc: 26 tín chỉ; tự chọn: 0 tín chỉ); 

- Khối kiến thức cơ sở: 25 tín chỉ (bắt buộc: 18 tín chỉ; tự chọn 7 tín chỉ); 

- Khối kiến thức ngành: 40 tín chỉ (bắt buộc: 30 tín chỉ; tự chọn 10 tín chỉ); 

- Khối kiến thức chuyên ngành (nếu có): 15 tín chỉ (bắt buộc: 15 tín chỉ; 0 tín chỉ) 

- Thực tập nghề nghiệp: 16 tín chỉ. 

- Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế: 10 tín chỉ.  

2.1.3. Điều kiện tốt nghiệp 

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 

không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

- Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo theo quy định; 

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; 

- Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học do Hiệu trưởng quy định; 

- Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành 

đào tạo chính và các điều kiện khác do Hiệu trưởng quy định; 

- Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh và chứng chỉ Giáo dục thể chất đối 

với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục - thể thao; 

- Có đơn gửi Phòng Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều 

kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học. 
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2.1.4. Các điều kiện thực hiện chương trình đào tạo 

- Cơ sở vật chất: cần trang bị cơ sở vật chất đào tạo cho phù hợp với chương 

trình đào tạo, đặc biệt là phòng thực hành để sinh viên có thể sinh hoạt, thực hành các 

kỹ năng, các sự kiện và là nơi sinh viên sinh hoạt câu lạc bộ ngoại ngữ do khoa tổ chức. 

Đồng thời, nhà trường hỗ trợ phương tiện vận chuyển để phục vụ các học phần trong 

chương trình đào tạo có thực tế ngoài trường.  

- Ngoại ngữ: đầu vào của ngành là chú trọng ngoại ngữ (Tiếng Anh) vì thế để 

nâng cao khả năng ngoại ngữ cho ngành Quốc tế học, ngoài việc giảng dạy Tiếng Anh 

chuyên ngành thì khoa sẽ tổ chức giảng dạy Ngoại ngữ thứ hai cho sinh viên (Tiếng 

Trung Quốc/ Tiếng Nhật Bản). Do đó, sinh viên ngành Quốc tế học sẽ không học các 

học phần Tiếng Anh I, II, III do nhà trường tổ chức. 

- Thù lao giảng viên: Một số học phần trong chương trình đào tạo sẽ được 

giảng dạy bằng Tiếng Anh, do đó, các giảng viên giảng dạy các học phần này cần được 

tính thù lao theo hệ số riêng (phụ cấp hoặc bằng một hình thức khác). 
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2.2. Khung chương trình đào tạo 

TT 
Tên học phần/môn 

học 
Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 

Hệ 

số 

học 

phần 

Mã số 

học 

phần 

học 

trước 

Lên lớp Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thực 

địa 

Cộng 

LT BT TL 

I Khối kiến thức chung: 26/132 tín chỉ 

  Bắt buộc: 19/26 tín chỉ 

1 

Những nguyên lí cơ 

bản của Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 

861001 5 75       75     

2 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
861002 2 30       30   861001 

3 
Đường lối cách 

mạng ĐCSVN 
861003 3 45       45   861002 

4 
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 
865002 2 30       30     

5 Pháp luật đại cương 865006 2 30       30     

6 
Phương pháp 

NCKH 
868001 2 30       30     

7 
Đại cương quan hệ 

công chúng 
854001 3 45 0 0   45 1   

8 Giáo dục thể chất I 862101 1       30 30     

9 Giáo dục thể chất II 862102 1       30 30   862101 

10 
Giáo dục thể chất 

III 
862103 1       30 30   862102 

11 
Giáo dục Quốc 

phòng – An Ninh I 
862106 3 45       45   861003 

12 
Giáo dục Quốc 

phòng – An Ninh II 
862107 2       30 30     

13 

Giáo dục Quốc 

phòng – An Ninh 

III 

862108 2       30 30     

  Tự chọn: 07/14 tín chỉ 

14 Tiếng Trung 1 854301 2 20 10     30     
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TT 
Tên học phần/môn 

học 
Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 

Hệ 

số 

học 

phần 

Mã số 

học 

phần 

học 

trước 

Lên lớp Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thực 

địa 

Cộng 

LT BT TL 

15 Tiếng Trung 2 854302 2 20 10     30   854301 

16 Tiếng Trung 3 854303 3 20 10   15 45   854302 

17 Tiếng Nhật 1 854304 2 20 10     30     

18 Tiếng Nhật 2 854305 2 20 10     30   854304 

19 Tiếng Nhật 3  854306 3 20 10   15 45   854305 

II Khối kiến thức cơ sở: 25/132 tín chỉ 

  Bắt buộc: 18/25 tín chỉ 

20 
Kỹ năng soạn thảo 

văn bản 
854003 3 30 15 0   45 1   

21 
Các nền văn minh 

Nhân loại 
854004 3 45 0 0   45 1   

22 Nhân học ứng dụng  854005  3 30 15 0   45 1   

23 
Nhập môn Quốc tế 

học 
854307 3 45 0 0   45 1   

24 
Ngôn ngữ và văn 

hóa, xã hội 
854308 3 25 20 0   45 1   

25 
Văn học - Nghệ 

thuật thế giới 
854309 3 30 15 0   45 1   

  Tự chọn: 7/25 tín chỉ 

26 Ẩm thục Á – Âu  854310 2 30 0 0  30 1   

27 
CSR trong Quan hệ 

Quốc tế 
 854311 2 25 5 0  30 1   

28 

Tâm lý giao tiếp 

trong Quan hệ quốc 

tế 

 854312 3 30 5 10  45 1   

29 
Kỹ năng thuyết 

trình 
 854313 3 30 15 0  45 1   

30 Nghiệp vụ PR  854314 4 45 15 0  60 1   

III Khối kiến thức ngành: 40/132 tín chỉ 

  Bắt buộc: 30/40 tín chỉ 
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TT 
Tên học phần/môn 

học 
Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 

Hệ 

số 

học 

phần 

Mã số 

học 

phần 

học 

trước 

Lên lớp Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thực 

địa 

Cộng 

LT BT TL 

31 Lịch sử thế giới 854010 3 45 0 0  45 1   

32 
Chính trị quốc tế 

hiện đại 
854011 2 30 0 0  30 1   

33 Luật quốc tế 854012 2 20 10 0  30 1   

34 
Truyền thông đại 

chúng 
854013 3 35 10 0  45 1   

35 
Tiếng Anh chuyên 

ngành 1 
854015 4 60 0 0  60 1   

36 
Tiếng Anh chuyên 

ngành 2 
854016 4 60 0 0  60 1   

37 
Tiếng Anh chuyên 

ngành 3 
854017 4 60 0 0  60 1   

38 
Kỹ năng viết thông 

cáo báo chí 
854315 3 30 15 0  45 1   

39 Ngoại giao Thế giới 854316 2 30 0 0  30 1   

40 
Tâm lý học truyền 

thông 
854317 3 20 10 5  45 1   

  Tự chọn: 10/40 tín chỉ 

41 

Quản trị kinh doanh 

nhà hàng, khách 

sạn quốc tế 

 854318 2 20 0 0 10 30 1   

42 
Quản trị kinh doanh 

lữ hành quốc tế 
 854319 2 20 0 0 10 30 1   

43 
Nghiệp vụ Lễ tân 

quốc tế 
 854320 4 45 0 0 15 60 1   

44 
Nghiệp vụ Truyền 

thông 
 854321 4 40 20 0  60 1   

45 
Kỹ năng biên – 

phiên dịch 
 854322 4 60 0 0  60 1   

46 

Nghiệp vụ hướng 

dẫn viên du lịch 

quốc tế 

 854323 4 45 15 0  60 1   

IV Khối kiến thức chuyên ngành: 15/132 tín chỉ 

  Cơ cấu các học phần của khối kiến thức chuyên ngành được ghi trong mục 2.3 

V Thực tập: 16/132 tín chỉ  
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TT 
Tên học phần/môn 

học 
Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 

Hệ 

số 

học 

phần 

Mã số 

học 

phần 

học 

trước 

Lên lớp Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thực 

địa 

Cộng 

LT BT TL 

47 
Thực tế chuyên 

môn 1 
 854324 2       30 30 1   

48 
Thực tế chuyên 

môn 2 
 854325 3       45 45 1   

49 
Thực tế chuyên 

môn 3 
 854326 3       45 45 1   

50 Thực tập tốt nghiệp 854098 8           1   

VI Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế: 10/132 tín chỉ 

51 
Khóa luận tốt 

nghiệp 
854099 10           1   

52 Đàm phán Quốc tế 854027 2 20 10 0  30 1   

53 
Xây dựng và phát 

triển thương hiệu 
 854327 3 30 15 0  45 1   

54 
Toàn cầu hóa và 

hội nhập 
 854328 2 30 0 0  30 1   

55 
Nghiệp vụ Ngoại 

giao 
854329 3 30 15 0  45 1   

  
Tổng cộng số tín chỉ tối thiểu 

phải tích lũy 
132 tín chỉ/ 200 tín chỉ 

 

2.3. Cơ cấu các học phần của khối kiến thức chuyên ngành 

TT 
Tên học 

phần/môn học 
Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 

Hệ 

số 

học 

phần 

Mã số 

học 

phần 

học 

trước 

Lên lớp 
Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thực 

địa 

Cộng 
LT BT TL 

I Chuyên ngành 1: Quan hệ Quốc tế (15/132 tín chỉ) 

  Bắt buộc: 15/15 tín chỉ 

1 
Tổ chức sự kiện 

quốc tế 
854019 3 45 0 0  45 1   
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TT 
Tên học 

phần/môn học 
Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 

Hệ 

số 

học 

phần 

Mã số 

học 

phần 

học 

trước 

Lên lớp 
Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thực 

địa 

Cộng 

LT BT TL 

2 

Quan hệ quốc tế 

Châu Á – Thái 

Bình Dương 

 854024 3 30 15 0   45 1   

3 
Quan hệ Quốc tế 

Âu – Mỹ 
 854025 3 45 0 0   45 1   

4 

Đường lối đối 

ngoại Việt Nam 

qua thư tịch cổ 

 854330 3 35 10 0 
 

45 1   

5 

Marketing trong 

kinh doanh quốc 

tế 

 854331 3 35 10 0 
 

45 1   

  Tự chọn: 0/15 tín chỉ 

II Chuyên ngành 2: Châu Âu học (15/132 tín chỉ) 

  Bắt buộc: 15/15  tín chỉ 

1 

Hệ thống chính 

trị và pháp luật 

châu Âu 

854030 3 45 0 0   45 1   

2 

Hệ thống kinh tế 

của Liên minh 

châu Âu 

854031 3 45 0 0   45 1   

3 

Chính sách đối 

ngoại của Liên 

minh châu Âu 

854032 3 45 0 0   45 1   

4 
Nhập môn châu 

Âu học 
854332 3 45 0 0   45 1   

5 
Các cường quốc 

châu Âu 
854333 3 45 0 0   45 1   

  Tự chọn: 0/15 tín chỉ 

III Chuyên ngành 3: Hoa Kì học (15/132 tín chỉ) 

  Bắt buộc: 15/15 tín chỉ 

1 

Lịch sử, văn hóa 

và văn học Hoa 

Kì 

854034 3 35 10 0   45 1   
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TT 
Tên học 

phần/môn học 
Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 

Hệ 

số 

học 

phần 

Mã số 

học 

phần 

học 

trước 

Lên lớp 
Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thực 

địa 

Cộng 

LT BT TL 

2 

Tổng quan kinh 

tế các nước châu 

Mĩ 

854036 3 35 10 0   45 1   

3 
Quan hệ đối 

ngoại Hoa Kì 
854037 3 35 10 0   45 1   

4 
Hệ thống chính 

trị của Hoa Kì 
854334  3 35 10 0   45 1   

5 
Quan hệ Việt 

Nam – Hoa Kì 
854335 3 45 0 0   45 1   

  Tự chọn: 0/15 tín chỉ 

2.4. Kế hoạch đào tạo theo tiến độ 

TT Tên học phần/môn học Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Khối kiến thức chung: 26/132 tín chỉ                 

  Bắt buộc: 19/26 tín chỉ                 

1 
Những nguyên lí cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác - Lênin 
861001 5 x x             

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 861002 2   x x           

3 
Đường lối cách mạng 

ĐCSVN 
861003 3       x x       

4 Pháp luật đại cương 865006 2 x x             

5 Phương pháp NCKH 868001 2           x x   

6 Cơ sở văn hóa Việt Nam 865002 2 x x             

7 
Đại cương quan hệ công 

chúng 
854001 3  x x 

 
          

8 Giáo dục thể chất I 862101 1   x x           

9 Giáo dục thể chất II 862102 1      x x 
 

      

10 Giáo dục thể chất III 862103 1           x x   
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TT Tên học phần/môn học Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 
Giáo dục Quốc phòng – An 

Ninh I 
862106 3           x x   

12 
Giáo dục Quốc phòng – An 

Ninh II 
862107 2   x x           

13 
Giáo dục Quốc phòng – An 

Ninh III 
862108 2       x x       

  Tự chọn: 07/14 tín chỉ                 

14 Tiếng Trung 1  854301 2   x             

15 Tiếng Trung 2  854302 2     x           

16 Tiếng Trung 3  854303 3       x         

17 Tiếng Nhật 1  854304 2   x             

18 Tiếng Nhật 2  854305 2     x           

19 Tiếng Nhật 3  854306 3       x         

II Khối kiến thức cơ sở: 25/132 tín chỉ                 

  Bắt buộc: 18/25 tín chỉ                 

20 Kỹ năng soạn thảo văn bản 854003 3   x             

21 Các nền văn minh nhân loại 854004 3 x               

22 Nhân học ứng dụng 854005 3   x             

23 Nhập môn Quốc tế học 854307 3   x             

24 Ngôn ngữ và văn hóa, xã hội  854308 3 
 

 x             

25 
Văn học - Nghệ thuật thế 

giới 
 854309 3 x               

  Tự chọn: 7/25 tín chỉ                 

26 Ẩm thục Á – Âu  854310 2       x         

27 CSR trong Quan hệ Quốc tế  854311 2       x         

28 
Tâm lý giao tiếp trong Quan 

hệ quốc tế 
 854312 3       x         

29 Kỹ năng thuyết trình  854313 3       x         

30 Nghiệp vụ PR  854314 4       x         

III Khối kiến thức ngành: 40/132 tín chỉ                 
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TT Tên học phần/môn học Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Bắt buộc: 30/40 tín chỉ                 

31 Lịch sử thế giới 854010 3  x   
 

          

32 Chính trị quốc tế hiện đại 854011 2       x    
 

    

33 Luật quốc tế 854012 2     
 

x          

34 Truyền thông đại chúng 854013 3           x     

35 Tiếng Anh chuyên ngành 1 854015 4     
 

  x        

36 Tiếng Anh chuyên ngành 2 854016 4       
 

  x      

37 Tiếng Anh chuyên ngành 3 854017 4         
 

   x   

38 
Kỹ năng viết thông cáo báo 

chí 
854315 3     x      

 
    

39 Ngoại giao thế giới 854316 2     x           

40 Tâm lý học truyền thông 854317 3             x   

  Tự chọn: 10/40 tín chỉ                 

41 
Quản trị kinh doanh nhà 

hàng, khách sạn quốc tế 
854318 2         x       

42 
Quản trị kinh doanh lữ hành 

quốc tế 
854319 2         x       

43 Nghiệp vụ Lễ tân quốc tế 854320 4         x       

44 Nghiệp vụ Truyền thông 854321 4         x       

45 Kỹ năng biên – phiên dịch 854322 4         x       

46 
Nghiệp vụ hướng dẫn viên 

du lịch quốc tế 
854323 4         x       

IV 
Khối kiến thức chuyên ngành: 15/132 tín 

chỉ 
                

Cơ cấu các học phần của khối kiến thức chuyên ngành được ghi trong mục 2.3 

V Thực tập: 16/132 tín chỉ                  

47 Thực tế chuyên môn 1 854324 2 
 

x              

48 Thực tế chuyên môn 2 854325 3     
 

x          

49 Thực tế chuyên môn 3 854326 3         
 

 x     

50 Thực tập tốt nghiệp 854098                 x 
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TT Tên học phần/môn học Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VI 
Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay 

thế: 10/132 tín chỉ  
                

51 Khóa luận tốt nghiệp 854099 10               x 

52 Đàm phán quốc tế 854027 2               x 

53 
Xây dựng và phát triển 

thương hiệu 
854327 3               x 

54 Toàn cầu hóa và hội nhập 854328 3               x 

55 Nghiệp vụ Ngoại giao 854329 3               x 

  
Tổng cộng số tín chỉ tối thiểu phải 

tích lũy 
132                 

 

2.5. Kế hoạch đào tạo theo tiến độ của khối kiến thức chuyên ngành 

TT Tên học phần/môn học Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Học kì 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 
Chuyên ngành 1: Quan hệ Quốc tế (15/132 

tín chỉ) 
                

  Bắt buộc: 15/15 tín chỉ                 

1 Tổ chức sự kiện quốc tế 854019 3           x     

2 
Quan hệ quốc tế châu Á – 

Thái Bình Dương 
854024 3            x   

3 Quan hệ Quốc tế Âu – Mỹ 854025 3            x   

4 
Đường lối đối ngoại Việt Nam 

qua thư tịch cổ 
854330 3            x   

5 
Marketing trong kinh doanh 

quốc tế 
854331  3           x     

  Tự chọn: 0/15 tín chỉ                 

II 
Chuyên ngành 2: Châu Âu học (15/132 tín 

chỉ) 
                

  Bắt buộc: 15/15  tín chỉ                 

1 
Hệ thống chính trị và pháp luật 

châu Âu 
854030 3            x   
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TT Tên học phần/môn học Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Học kì 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Hệ thống kinh tế của Liên 

minh châu Âu 
854031 3            x   

3 
Chính sách đối ngoại của Liên 

minh châu Âu 
854032 3            x   

4 Nhập môn châu Âu học  854332 3           x     

5 Các cường quốc châu Âu  854333 3           x     

  Tự chọn: 0/15 tín chỉ                 

III Chuyên ngành 3: Hoa Kì học (15/132 tín chỉ)                 

  Bắt buộc: 15/15 tín chỉ                 

1 
Lịch sử, văn hóa và văn học 

Hoa Kì 
854034 3           x     

2 
Tổng quan kinh tế các nước 

châu Mĩ 
854036 3           x     

3 Quan hệ đối ngoại Hoa Kì 854037 3            x   

4 Hệ thống chính trị của Hoa Kì  854334 3            x   

5 Quan hệ Việt Nam – Hoa Kì 854335  3            x   

  Tự chọn: 0/15 tín chỉ                 

 

 DUYỆT TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA/NGÀNH 

 HIỆU TRƯỞNG 
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