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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

a. Danh mục các môn học của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành QTKD 

- Danh mục các môn học chuyên ngành của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ 

QTKD theo hướng Marketing và Quản trị (Specialization in Marketing and Management) 

Mã số môn 

học 
Tên môn học Số tín chỉ 

Phần 1: Học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ  và tiểu luận tổng 

quan 
 

1. Học phần ở trình độ tiến sĩ 12 

1.1 Học phần Kiến thức chung bắt buộc  4 

PHD.CO.001 Kỹ năng viết đề tài nghiên cứu (Research Proposal and Writing) 2 

PHD.CO.002 
Thiết kế và thực hiện nghiên cứu khoa học -NCKH (Research 

Design and Analysis) 
2 

STT Chương trình đào tạo 

Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ Nghiên cứu sinh 

chỉ có bằng đại học 
 Ngành phù hợp 

 
Ngành khác 

 

Phần 1 
Học phần bổ sung, 

chuyển đổi 
0 TC 15 TC 30 TC 

Phần 2 

Các học phần ở trình 

độ tiến sĩ, các chuyên 

đề tiến sĩ  và tiểu luận 

tổng quan 

21 TC 21 TC 21 TC 

1 
Học phần  ở trình độ 

tiến sĩ 
12 TC 12 TC 12 TC 

 

Học phần bắt buộc 8 TC 8 TC 8 TC 

Học phần tự chọn 4 TC 4 TC 4 TC 

2 
Chuyên đề tiến sĩ 

(independent study) 
6 TC 6 TC 6 TC 

3 Tiểu luận tổng quan 3 TC 3 TC 3 TC 

Phần 3 Luận án tiến sĩ 75 TC 75 TC 75 TC 

TỔNG CỘNG 96 TC 111 TC 126 TC 
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1.2 Học phần Kiến thức cơ sở và chuyên ngành bắt buộc 4 

PHD.MR.001 
Phân tích định lượng nâng cao (Advanced Quantitative Analysis 

in Business) 
2 

PHD.MR.002 
Các phương pháp nghiên cứu định tính nâng cao (Advanced 

Qualitative Research Methods) 
2 

1.3 Học phần Kiến thức cơ sở và chuyên ngành tự chọn (chọn 2 môn học trong 

các hội thảo chuyên đề dưới đây) 
4  

PHD.MO.001 
Hội thảo Quản trị Marketing Quốc tế (Seminar in International 

Marketing Management) 
2 

PHD.MO.002 
Hội thảo Kinh doanh Quốc tế và các Công ty Đa quốc gia 

(Seminar in Global Business and Multinational Enterprises) 
2 

PHD.MO.003 
Hội thảo khởi nghiệp và quản trị mô hình doanh nghiệp vừa và 

nhỏ (Seminar in  SME and Entrepreneurship) 
2 

PHD.MO.004 
Hội thảo chiến lược quản trị doanh nghiệp (Seminar in Corporate 

Management Strategy) 
2 

PHD.MO.005 Hội thảo quản trị chiến lược (Seminar in Strategic Management) 2 

PHD.MO.006 
Hội thảo quản trị chuỗi cung ứng (Seminar in Supply Chain 

Management) 
2 

2. Các chuyên đề tiến sĩ  6  

PHD.IS.001 Chuyên đề I (Special Study I)** 3 

PHD.IS.002 Chuyên đề II (Special Study II)** 3 

3. Tiểu luận tổng quan   

PHD.THE.001 Tiểu luận tổng quan 3 

Phần 2: Luận án tiến sĩ (tín chỉ) ***  

PHD.THE.002 Luận án tiến sĩ 75 

TỔNG CỘNG 96 

** Nghiên cứu sinh tự học (independent study) bằng cách trình bày những vấn đề mong muốn nghiên  cứu  dưới sự hướng dẫn của 

Giảng viên hướng dẫn.  

*** Nghiên cứu sinh viết và bảo vệ luận án bằng tiếng Anh. Đề tài nghiên cứu có thể thực hiện trong hoặc ngoài nước.  

- Danh mục các môn học chuyên ngành của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ 

QTKD theo hướng Tài chính (Specialization in Finance) 
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Mã số môn 

học 
Tên môn học 

Số tín 

chỉ 

Phần 1: Học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ  và tiểu luận tổng 

quan 
 

1. Học phần ở trình độ tiến sĩ 12 

1.1 Học phần Kiến thức chung bắt buộc 4 

PHD.CO.001 Kỹ năng viết đề tài nghiên cứu (Research Proposal and Writing) 2 

PHD.CO.002 
Thiết kế và thực hiện nghiên cứu khoa học -NCKH (Research 

Design and Analysis) 
2 

1.2 Học phần Kiến thức cơ sở và chuyên ngành bắt buộc 4 

PHD.FR.001 Kinh tế lượng (Econometric Techniques) 2 

PHD.FR.002 
Các nghiên cứu thực nghiệm trong Tài chính (Empirical Research 

in Finance) 
2 

1.3 Học phần Kiến thức cơ sở và chuyên ngành tự chọn (chọn 2 môn học trong 

các hội thảo chuyên đề dưới đây) 
4 

PHD.FO.001 Hội thảo đầu tư nâng cao (Seminar in Advanced Investment) 2 

PHD.FO.002 
Hội thảo tài chính doanh nghiệp nâng cao (Seminar in Advanced 

Corporate Finance) 
2 

PHD.FO.003 

Hội thảo Quản trị tổ chức tài chính: Qui định trong hoạt động 

ngân hàng, Quản trị và tính toán mức độ rủi ro (Seminar in 

Financial Institution Management: Bank regulation, Risk 

Measurement and Management) 

2 

PHD.FO.004 
Hội thảo chứng khoán phái sinh nâng cao (Seminar in Advanced 

Derivative Securities) 
2 

PHD.FO.005 Hội thảo giá trị tài sản (Seminar in Asset Pricing) 2 

PHD.FO.006 Hội thảo tài chính quốc tế (Seminar in International Finance) 2 

2. Các chuyên đề tiến sĩ 6 

PHD.IS.001 Chuyên đề I (Special Study I)** 3 

PHD.IS.002 Chuyên đề II (Special Study II)** 3 

3. Tiểu luận tổng quan  

PHD.THE.001 Tiểu luận tổng quan 3 
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Phần 2: Luận án tiến sĩ (tín chỉ) ***  

PHD.THE.002 Luận án tiến sĩ 75 

TỔNG CỘNG 96 

 ** Nghiên cứu sinh tự học (independent study) bằng cách trình bày những vấn đề mong muốn nghiên  cứu  dưới sự hướng dẫn của 

Giảng viên hướng dẫn.  

 Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng nghiên cứu sinh, nhà trường sẽ giao khoa 

QTKD xem xét quyết định số tín chỉ và môn học bổ sung cho phần 1 của chương trình 

đào tạo trình độ tiến sĩ QTKD của trường đối với các nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp thạc 

sĩ nhưng không chuyên ngành QTKD hoặc chuyên ngành gần với ngành QTKD và 

nghiên cứu sinh chỉ có bằng đại học ngành QTKD hoặc chuyên ngành gần với ngành 

QTKD cụ thể. Các môn học bổ sung dự kiến như sau:  

STT Mã số Môn 

học 

Tên môn học Số tín 

chỉ 

1 MBA.CO.002 Quản trị tài chính (Financial Management) 3 

2 MBA.CO.004 Quản trị chiến lược (Strategic Management) 3 

3 MBA.CO.006 
Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng (Operations 

and Supply Chain) 
3 

4 MBA.IB.005 
Tư vấn kinh doanh quốc tế (International Business 

Consulting) 
2* 

5 MBA.FI.008 Chiến lược tài chính (Financial Strategy) 2* 

6 MBA.CO.008 Phương pháp nghiên cứu (Research Methodology) 2* 

7 MBA.IB.009 Kinh tế quốc tế (International Economics) 2* 

8 MBA.MA.011 Tiếp thị quốc tế (International Marketing) 2* 

9 MBA.CO.001 Thống kê trong kinh doanh (Statistics for Business) 3 

10 MBA.MA.014 Marketing dịch vụ (Service Marketing) 2 

11 MBA.IB.008 Quản lý đa văn hóa (Cross- cultural management) 2 

12 MBA.MA.007 
Marketing toàn cầu trực tuyến (Global Internet 

Marketing) 
2 

13 MBA.GE.007 Hội thảo (Workshop) 2 

 


