
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

 1  

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 

1.  Ngành Kinh doanh và quản lý 

- Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 
- Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh  
- Mã ngành: 9340101 
- Thời gian đào tạo: tổi thiểu 3 năm đối với người tốt nghiệp Thạc sĩ và 4 năm đối với 
người tốt nghiệp Đại học 
2.  Mục tiêu đào tạo 

2.1  Mục tiêu chung 
Chương trình đào tạo Tiến sĩ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhằm đào tạo các cán 
bộ khoa học có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng giảng dạy và nghiên cứu ở trình 
độ cao các lĩnh vực thuộc về Quản trị kinh doanh, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp 
cận  và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành và liên ngành. Đồng thời có đủ 
năng lực tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học. 

2.2  Mục tiêu cụ thể 
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, tiến sĩ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: 

- Có khả năng phát hiện những vấn đề nghiên cứu mới xuất phát từ thực tiễn và lý 

luận trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. 

- Có kiến thức và năng lực thực hiện các nghiên cứu một cách độc lập trong lĩnh 

vực kinh tế và kinh doanh (marketing, nguồn nhân lực, chiến lược, tác nghiệp ...) 

dưới dạng các đề tài nghiên cứu, bài báo và tham luận khoa học có khả năng áp 

dụng thực tế cao. 

- Có năng lực đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế và 

kinh doanh. 

- Có khả năng lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. 

- Có kiến thức và kỹ năng để giảng dạy và biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy 

cho bậc đại học và sau đại học trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. 

2.3  Thời gian đào tạo 
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- Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng Ths, 4 năm đối với NCS có 
bằng ĐH. 

- Hệ không tập trung liên tục: 4 năm đối với NCS có bằng Ths, trong đó tổng thời gian 
học tập, nghiên cứu tại Trường là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại 
Trường. 

2.4  Điều kiện dự tuyển 
 Người dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Đã tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc tốt nghiệp Đại học loại giỏi về lĩnh vực phù hợp với 
ngành đăng kí dự tuyển. 

- Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu 
đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có 
phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

- Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng 
chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau: 

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho 
người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng 
Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; 

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của 
Việt Nam cấp; 

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic 
Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong 
thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

d) Ngoài đáp ứng các điều kiện trên các ứng viên phải có khả năng giao tiếp bằng 
tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn. 

- Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ 
Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. 

2.5  Danh mục các ngành gần, ngành phù hợp với ngành Quản trị kinh Doanh 
Đối tượng tuyển sinh: Các thí sinh tốt nghiệp cao học với ngành tốt nghiệp đúng với 
chuyên ngành Quản trị kinh doanh, phù hợp hoặc gần với chuyên ngành Quản trị kinh 
doanh. Các thi sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. 

Trong đó: 

- Ngành đúng với chuyên ngành Quản trị kinh doanh: ngành đào tạo về Quản trị 

kinh doanh 
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- Ngành phù hợp với chuyên ngành Quản trị kinh doanh: các ngành đào tạo liên 

quan tới ngành Quản trị kinh doanh thuộc nhóm ngành Kinh doanh; 

- Ngành gần với chuyên ngành Quản trị kinh doanh: nhóm các ngành có liên quan 

đến quản lý: Kinh tế học, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán, Quản trị-

Quản lý, Quản lý công nghiệp.  

Cụ thể như sau: 

- Các thí sinh có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Điện lực đúng với 

chuyên ngành đào đào tạo Tiến sĩ và có thời gian tốt nghiệp thạc sĩ tính đến thời 

điểm dự thi dưới 5 năm. Đây là đối tượng không phải tham gia học bổ sung. Gọi 

tắt là đối tượng A1 

- Các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc với ngành tốt nghiệp đúng 

với chuyên ngành Tiến sĩ, đây là đối tượng phải tham gia học bổ sung. Gọi tắt là 

đối tượng A2 

- Các thí sinh tốt nghiệp Thạc sĩ với chuyên ngành gần, phù hợp với chuyên ngành 

đào đào tạo Tiến sĩ hoặc thí sinh có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học 

Điện lực đúng với chuyên ngành đào đào tạo Tiến sĩ nhưng có thời gian tốt 

nghiệp thạc sĩ tính đến thời điểm dự thi trên 5 năm. Đây là đối tượng phải tham 

gia học bổ sung. Gọi tắt là đối tượng A3 

3.  Chương trình đào tạo 

3.1  Cấu trúc chương trình đào tạo 
Cấu trúc chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ gồm có 3 phần như sau: 

Phần Nội dung đào tạo A1 A2 A3 

1 

 

HP bổ sung 0 CT ThS (29TC) ≥ 4TC 

HP Tiến sĩ ≥ 9 TC 

2 TLTQ Thực hiện và báo cáo trong năm học đầu tiên 

CĐ TS ≥ 3 CĐTS 



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

 4  

3 NC khoa học  

Luận án TS  

Lưu ý: 

- Số TC qui định cho các đối tượng là số TC tối thiểu NCS phải hoàn thành. 

- Đối tượng A2 phải thực hiện toàn bộ các học phần qui định trong chương trình 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, không cần thực hiện Luận văn ThS. 

- Đối tượng A3 thực hiện các học phần bổ sung quy định cụ thể như sau: 

o Nhóm 1: Các ngành đào tạo liên quan tới ngành Quản trị kinh doanh 

thuộc nhóm ngành Kinh doanh phải học bổ sung các môn học:  

§ Quản lý tác nghiệp nâng cao (2TC), 

§ Quản lý chiến lược (2TC). 

o Nhóm 2: Nhóm các ngành có liên quan đến quản lý: Kinh tế học, Tài 

chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán, Quản trị-Quản lý, Quản lý công 

nghiệp phải học bổ sung các môn học:  

§ Quản lý tác nghiệp nâng cao (2TC), 

§ Quản lý chiến lược (2TC), 

§ Phương pháp định lượng trong quản lý kinh tế (2TC), 

§ Quản lý Marketing (2TC). 

o Nhóm 3: Nhóm các thí sinh có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh nhưng 

có thời gian tốt nghiệp thạc sĩ tính đến thời điểm dự thi trên 5 năm thì 

phải học bổ sung các môn học: 

§ Quản lý tác nghiệp nâng cao (2TC), 

§ Quản lý chiến lược (2TC). 

- Các HP Tiến sĩ được người hướng dẫn đề xuất từ chương trình đào tạo Thạc sĩ 

và Tiến sĩ của trường nhằm trang bị kiến thức cần thiết phục vụ cho đề tài 
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nghiên cứu cụ thể của Luận án Tiến sĩ. 

3.2  Học phần bổ sung 
 Danh mục các học phần bổ sung thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành 
Quản trị kinh doanh được mô tả trong quyển “Chương trình đào tạo Thạc sĩ Chuyên 
ngành Quản trị kinh doanh” hiện hành của Trường Đại học Điện lực. 

 NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 2 năm kể từ ngày có 
quyết định là NCS. 

3.3  Các học phần Tiến sĩ 
3.3.1  Danh mục học phần Tiến sĩ 

 Các học phần Tiến sĩ được chia làm hai phần: học phần bắt buộc và học phần tự 
chọn. NCS phải hoàn thành 2 học phần bắt buộc và 2 học phần tự chọn dưới đây. 

1. Học phần tiến sĩ bắt buộc:  

TT Mã số Tên học phần Giảng viên Tín chỉ Khối 
lượng 

1 MA7011 Phương pháp 
nghiên cứu 
trong kinh 
doanh 

1. TS Nguyễn Tố Tâm 
2. TS. Vũ Đức Nghĩa 

2  

2 MA7012 Thống kê ứng 
dụng trong 
nghiên cứu kinh 
tế và quản lý 

1. TS. Trần Thanh Tuấn 
2. TS. Vũ Đức Nghĩa 

3  

 2. Học phần tiến sĩ tự chọn:  

3 MA7013 Một số vấn đề 
về quản lý tác 
nghiệp và 
logistics 

1. PGS.TS. Lê Anh Tuấn 
2. TS. Dương Mạnh Cường  

2  

4 MA 7014 Quản lý 
logistics và 
chuỗi cung ứng 

1. PGS.TS. Lê Anh Tuấn 
2. TS. Dương Mạnh Cường 

3  
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5 MA 7015 Quản lý kinh 
doanh theo hiệu 
quả 

1. TS. Nguyễn Tố Tâm 
2. PGS.TS. Nguyễn Thị 

Hòa 

3  

6 MA 7016 Nghiên cứu 
Marketing  

1. TS. Nguyễn Thanh Dần 
2. TS. Trần Hồng Nguyên 

3  

7 MA 7017 Mô hình và 
phương pháp tối 
ưu nâng cao 

1. TS. Trần Thanh Tuấn 
2. TS. Dương Trung Kiên 

3  

8 MA 7018 Quản lý đổi mới  1. TS. Trương Huy Hoàng 
2. TS. Dương Trung Kiên 

2  

9 MA7019 Mô phỏng hệ 
gián đoạn trong 
nghiên cứu kinh 
tế 

1. PGS.TS. Lê Anh Tuấn 
2. TS. Dương Mạnh Cường 

3  

3.3.2 Kế hoạch học tập các học phần Tiến sĩ 

 Các học phần Tiến sĩ được thực hiện linh hoạt, tùy theo điều kiện về thời gian của 
giảng viên. Tuy nhiên, nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần Tiến sĩ trong vòng 
24 tháng kể từ ngày chính thức nhập học. 

3.4  Chuyên đề Tiến sĩ 
 Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 3 chuyên đề Tiến sĩ, có thể tùy chọn từ danh 
sách hướng chuyên sâu. Mỗi hướng chuyên sâu đều có người hướng dẫn do Hội đồng 
xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành của Trường Đại học Điện lực xác định.  

 Người hướng dẫn khoa học luận án của nghiên cứu sinh sẽ đề xuất đề tài cụ thể. 
Ưu tiên đề xuất đề tài gắn liền, thiết thực với đề tài của luận án Tiến sĩ. Sau khi đã có đề 
tài cụ thể, NCS thực hiện đề tài đó dưới sự hướng dẫn khoa học của người hướng dẫn 
chuyên đề. 

Danh mục hướng chuyên sâu cho Chuyên đề Tiến sĩ 

TT Mã số Hướng chuyên sâu Người hướng dẫn Tín chỉ 
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1 MA7901 Tối ưu các hệ thống sản 
xuất và tác nghiệp 

1.PGS.TS Lê Anh Tuấn 

2.TS. Dương Trung Kiên 

3. TS. Dương Mạnh Cường 

3 

2 MA 7902 Quản lý logistics và 
chuỗi cung ứng 

1. PGS.TS Lê Anh Tuấn 

2.TS. Trần Thanh Tuấn 

3. TS. Dương Mạnh Cường 

3 

3 MA 7903 Nghiên cứu Marketing 
và dịch vụ 

1. TS. Nguyễn Thanh Dần 

2. TS. Trần Thanh Tuấn 

3. TS. Trần Hồng Nguyên 

3 

4 MA 7904 Phát triển xanh trong 
công nghiệp 

1. PGS.TS Lê Anh Tuấn 

2. TS. Nguyễn Tố Tâm 

3.TS. Trần Hồng Nguyên 

3 

5 MA 7905 Đổi mới sáng tạo trong 
doanh nghiệp 

1. TS. Nguyễn Tố Tâm 

2. TS. Trương Huy Hoàng 

3. TS. Dương Trung Kiên 

3 

6 MA 7906 Nâng cao hiệu quả quản 
lý nguồn nhân lực 

1. TS. Nguyễn Thanh Dần 

2. PGS.TS. Lê Thị Hòa 

3. TS. Trần Thanh Tuấn 

3 

7 MA 7907 Tái cấu trúc và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp 

1. PGS.TS. Lê Thị Hòa 

2. TS. Nguyễn Tố Tâm 

3.TS. Trương Huy Hoàng 

3 

8 MA 7908 Quản lý chất lượng và 
quản lý công nghệ 

1. PGS.TS. Lê Anh Tuấn 

2. TS. Vũ Đức Nghĩa 

3. TS. Dương Trung Kiên 

3 
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4.  Hồ sơ dự thi (theo mẫu, xếp theo thứ tự) 

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu). 

- Lý lịch khoa học (theo mẫu). 

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu). 

- Giấy khám sức khỏe. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực các văn bằng: 

+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp Đại học; 

+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp Thạc sĩ; 

+ Bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn; 

 (Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng 
tiếng việt) 

- Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học: Photo các công trình nghiên cứu 
khoa học. 

- Đề cương nghiên cứu (theo mẫu quy định): Nộp 05 bản đề cương 

- Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả 
năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh 
giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ đã tham gia hoạt động 
chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên 
cứu (theo mẫu). 

- Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành 
về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, 
viên chức). 

- 4 ảnh 3x 4 (ghi rõ họ tên) 

- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có) 

 


