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1. MỤC TIÊU
1.1. Mục tiêu chung
Cử nhân Thương mại điện tử được trang bị kiến thức chung về chủ nghĩa Mác - Lê
Nin, đường lối cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về
kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; am hiểu về hệ thống mạng điện tử và công nghệ
thông tin; được trang bị kiến thức chuyên sâu và hiện đại về thương mại điện tử; về hoạch
định chiến lược, kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử; về quản trị thương mại điện tử và
kinh doanh trên mạng điện tử. Được trang bị kiến thức để có năng lực chuyên môn tốt và
kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, có tư cách đạo đức và ý thức pháp luật đáp ứng nhu cầu
thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
- Về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Đạt chuẩn đầu ra
theo qui định tại Thông tư 07/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
- Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Cử nhân ngành Thương mại điện tử có
thể làm việc tốt tại: các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty trong nước và doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Văn phòng đại diện doanh nghiệp, chi nhánh doanh
nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; Các tập đoàn, Công ty đa quốc gia,
xuyên quốc gia; Các cơ quan quản lý, cơ quan hoạch định chính sách về thương mại điện
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tử; Các cơ quan, tổ chức đại diện thương mại điện tử của Việt Nam và quốc tế; Các Viện
nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu thương mại điện tử, giảng viên các trường đại học, cao
đẳng về kinh tế và quản trị kinh doanh; Có thể thành lập doanh nghiệp, tự tổ chức kinh
doanh qua mạng, kinh doanh dựa trên nền tảng mạng và công nghệ số.
1.2.5. Trình độ ngoại ngữ và tin học: Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ và tin học
theo quy định hiện hành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
2. CHUẨN ĐẦU RA (theo Thông tư 07/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo).
2.1. Kiến thức:
Kiến thức cơ bản:
Cử nhân ngành Thương mại Điện tử có đầy đủ kiến thức về kinh tế học và khoa
học chính trị. Có kiển thức pháp luật, văn hóa kinh doanh và kỹ năng kinh doanh để thành
công trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh
doanh, khoa học xã hội và nhân văn; Kiến thức cơ bản, nền tảng về mạng máy tính, hệ
thống tin kinh tế và công nghệ thông tin; Lý thuyết chung về quản trị kinh doanh thương
mại; tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh trong thời đại công nghiệp 4.0. Cử nhân
ngành Thương mại điện tử có thể dễ dàng học thêm các ngành đào tạo chính quy khác và
có thể theo học ở trình độ cao hơn.
Kiến thức chuyên sâu:
Cử nhân ngành Thương mại Điện tử có kiến thức về quản trị hoạt động Thương
mại điện tử; Kiến thức chuyên sâu về quản trị dữ liệu, hệ thống mạng của doanh nghiệp,
tổ chức kinh doanh dựa trên môi trường công nghệ thông tin – truyền thông; Kiến thức
nghiệp vụ hoạt động thương mại điện tử cụ thể như: Thanh toán điện tử, Marketing điện
tử, Chính phủ điện tử, Chiến lược kinh doanh thương mại điện tử, Giao dịch thương mại
điện tử; Xây dựng Website thương mại điện tử, An ninh thương mại điện tử; Pháp luật
trong thương mại điện tử; Kinh doanh thương mại; Thương mại quốc tế; Kinh doanh
Logistics; ….
2.2. Kỹ năng:
Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử cung cấp cho sinh viên những kỹ
năng chủ yếu sau:
- Am hiểu và vận dụng kiến thức kinh tế, xã hội, luật pháp trong hoạt động
chuyên môn.
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- Thành thạo kĩ năng phân tích, tổng hợp, nghiên cứu dự báo các vấn đề liên quan
đến lĩnh vực thương mại điện tử.
- Kĩ năng vận dụng thành thạo kiến thức chuyên môn trong xây dựng, tổ chức
thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử của doanh nghiệp và tổ
chức kinh tế;
- Thành thạo trong khai thác và ứng dụng có hiệu quả các thành tựu công nghệ
thông tin vào hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế;
- Am hiểu và vận dụng tốt các phần mềm thông dụng trong quản trị kinh doanh để
phân tích thông tin và ra quyết định.
- Kỹ năng tốt về tổng hợp và đánh giá các kết quả, hiệu quả hoạt động thương mại
điện tử của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
- Cử nhân ngành Thương mại điện tử có kỹ năng sống và làm việc trong môi
trường toàn cầu
- Học tập và rèn luyện để có kĩ năng viết, thuyết trình và phản biện để hình thành
nên các kỹ năng làm việc khoa học và chuyên nghiệp;
- Hình thành các kỹ năng cá nhân trong giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, lập kế
hoạch và tổ chức công việc;
- Có tư duy nhạy bén, sáng tạo trong tiếp thu công nghệ mới, hiện đại của thế giới
- Có năng lực tốt trong giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Cử nhân Thương mại điện tử có khả năng tự học tập nâng cao trình độ và nghiên
cứu khoa học độc lập, khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn, tích lũy kiến
thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng tự định
hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, có thái độ tích cực tham gia các
hoạt động vì cộng đồng xã hội, có thái độ hợp tác và giúp đỡ các thành viên trong tập thể.
2.4. Về ngoại ngữ và tin học
- Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 (được ban hành và công bố theo
Quyết định số 101/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/01/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân).
- Chuẩn đầu ra tin học tương đương IC3 (Máy tính căn bản 650 điểm; Phần mềm
máy tính 720 điểm; Kết nối trực tuyến 620 điểm) hoặc ICDL (phần cơ bản) (được ban
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hành và công bố theo Quyết định số 777/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/6/2017 của Hiệu trưởng
trường Đại học Kinh tế Quốc dân).
3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:

130 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và
Đào tạo và Đề án tuyển sinh đại học hệ chính
quy của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO,

Thời gian đào tạo 4 năm theo quy chế của Bộ
Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường
Đại học Kinh tế Quốc dân về đào tạo đại học hệ
chính quy theo hệ thống tín chỉ.

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

6. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ:

Theo thang điểm 10, thang điểm 4 và thang
điểm chữ

7. CẤU TRÚC, NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
7.1. Cấu trúc kiến thức
Kiến thức
1. Kiến thức giáo dục đại cương

Khối lượng
(Tín chỉ)

Ghi chú

43

1.1.

Các học phần chung

19

Khoa học chính trị và Ngoại ngữ

1.2.

Các học phần của Trường

12

Trường quy định bắt buộc

1.3.

Các học phần của ngành

12

Khoa tự chọn từ tổ hợp của Trường
quy định

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

87

2.1. Kiến thức cơ sở ngành

15

2.2. Kiến thức ngành

44

2.2.1. Các học phần bắt buộc

29

2.2.2. Các học phần tự chọn

15

SV tự chọn 15 tín chỉ (5 học phần)

2.3. Kiến thức chuyên sâu

18

SV tự chọn 18 tín chỉ (6 học phần)

2.4. Chuyên đề thực tập

10

TỔNG SỐ

130
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Không kể GDQP&AN và GDTC

