
NGÀNH KINH TẾ 

1. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân Kinh tế có năng lực hoạch định và thực hiện các công việc quản lý, điều 

hành, phân tích và dự báo các vấn đề kinh tế và quản lý.  

2. Chương trình đào tạo 

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Các chuyên ngành đào tạo: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Kinh tế 

phát triển; Kinh tế quốc tế, Kinh tế đầu tư 

- Nội dung chương trình: chương trình đào tạo gồm 130 tín chỉ  trang bị các kiến 

thức giáo dục đại cương; kiến thức kinh tế nền tảng, kiến thức chuyên môn liên quan 

tới mô hình phân tích, công cụ thực hiện để xử lý các vấn đề kinh tế  và kiến thức 

chuyên sâu về chuyên ngành kinh tế cụ thể mà sinh viên theo đuổi. Đặc biệt, chương 

trình có thiết kế 7 tín chỉ Học phần tốt nghiệp nhằm kiểm tra đánh giá toàn bộ lượng 

kiến thức mà sinh viên đã thu nhận được trong 7 học kỳ, giúp sinh viên biết cách 

tổng hợp, sắp xếp và vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. 

3. Nhu cầu lao động của ngành đào tạo 

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập rộng, sâu và toàn diện vào nền kinh tế khu 

vực và thế giới theo xu thế chung toàn cầu. Nhu cầu nhân lực có kiến thức, trình độ chuyên 

môn và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế tăng nhanh trong khi nguồn cung hiện tại 

là hạn chế. Do đó, sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế có nhiều cơ hội việc làm trong cả khu 

vực kinh tế Nhà nước và tư nhân.  

4. Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp 

- Các cơ quan Nhà nước thực hiện chức năng quản lý kinh tế xã hội như Bộ Công 

Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Các viện nghiên cứu kinh tế thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề kinh tế chính 

trị, kinh tế học thể chế. 

- Các cơ sở giáo dục đại học làm công tác nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề liên 

quan đến kinh tế học, kinh tế phát triển, chính sách công, kinh tế môi trường và phát 

triển bền vững.  

- Các doanh nghiệp, các cơ quan đại điện thương mại và đầu tư của Việt Nam ở nước 

ngoài, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ các để tham vấn giải quyết  

liên quan đến chính sách, luật định của Nhà nước  



5. Các điểm mạnh của Ngành đào tạo tại Trường ĐH Thủy Lợi 

Các giảng viên tham gia giảng dạy được đào tạo tại các trường đại học ở các nước phát 

triển như Anh, Đức, Hà lan và Nhật Bản với nhiều năm tham gia đào tạo chương trình tiên 

tiến. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng, có phương 

pháp tư duy lô-gic, kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, nên có đủ năng lực làm việc 

ngay sau khi tốt nghiệp. 

Chương trình đào tạo được kiểm định đạt kết quả tốt theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục 

đào tạo năm 2019. 

6. Cơ hội du học và các thông tin khác 

Do chương trình đặc biệt chú trọng việc trang bị cho sinh viên khối lượng kiến thức 

Kinh tế học, Kinh tế chuyên ngành với các công cụ xử lý hiện đại như STATA, LINGO,..  

Bên cạnh đó ngoài học phần tiếng Anh cơ bản, chương trình đào tạo có những học phần 

tiếng Anh chuyên ngành với từng chuyên ngành sâu đảm bảo sinh viên có trình độ tiếng 

Anh tốt sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, sinh viên hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo có cơ 

hội lớn trong tiếp cận các nguồn học bổng đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài. 

7. Thông tin chi tiết hoặc tư vấn trực tiếp  

Phòng 210, tầng 2, nhà A5, Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn, Hà Nội 

Số điện thoại: 0243.852.2028 

 

 


