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MỤC TIÊU CHUNG

1

Sinh viên được

cung cấp kiến

thức cơ bản về

lĩnh vực quản trị

logistics và vận tải

đa phương thức.

2

Sinh viên tiếp

cận kiến thức

chuyên sâu về

quản trị logistics, 

quản trị chuỗi

cung ứng và tất

cả các hình thức

vận tải hiện nay.

3

Sinh viên có thể

tự xây dựng mô

hình quản lý và

áp dụng các

nguyên tắc của

chuyên ngành

logistics vào thực

tiễn.

4

Có khả năng tham

mưu, tư vấn và tổ

chức thực hiện

nhiệm vụ của một

người quản lý trong

lĩnh vực quản trị

logistics và vận tải

đa phương thức.



CÔNG VIỆC PHÙ HỢP VỚI SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

Quản lý vận hành

sản xuất trong DN
Quản lý kho hàng Quản lý hệ thống

phân phối hàng hóa
Quản lý các hoạt

động vận tải.

Quản lý hoạt động

thu mua trong DN
Quản lý hàng tồn

kho

Quản lý hoạt động

logistics ngược
Xử lý đơn hàng cho

các trang TMĐT.



CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Kiến thức khoa học cơ bản

1.1. Toán và khoa học tự nhiên

Đại số

Giải tích 1

Xác suất thống kê

Toán kinh tế

1.2. Pháp luật và khoa học xã hội

Triết học Mác-Lênin

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Lịch sử ĐCS VN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Pháp luật đại cương
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1.3. Tin học, kỹ năng

Tin học cơ bản

Kỹ năng mềm 1

Kỹ năng mềm 2

2. Kiến thức chung của nhóm ngành và chuyên ngành

2.1. Kiến thức chung của nhóm ngành

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Tài chính - Tiền tệ

Lý thuyết dự báo kinh tế

Luật kinh tế

Nguyên lý thống kế

Nguyên lý kế toán



2.2. Kiến thức chung của ngành

Nhập môn Logistics & quản lý Chuỗi cung ứng

Địa lý vận tải

Hàng hóa

Thương mại điện tử

Hệ thống thông tin logistics

Luật vận tải

Thanh toán quốc tế

3. Kiến thức chuyên ngành

3.1. Kiến thức chuyên ngành chuyên sâu (bắt buộc)

Kinh tế vận tải & Logistics

Quản trị logistics
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Tổ chức khai thác ga, cảng

Quản trị chuỗi cung ứng

TKMH Quản trị chuỗi cung ứng

Khai thác vận tải

Quản trị vận tải đa phương thức

TKMH Quản trị vận tải đa phương thức

Quản trị kho hàng và tồn kho

Quản trị dự án logistics và chuỗi cung ứng

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Phân tích hoạt động kinh doanh

Quản trị nhân sự

Giao nhận hàng hoá và khai báo hải quan

Giao nhận và vận chuyển hàng nguy hiểm
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Quản trị vận hành và sản xuất

Dịch vụ khách hàng

Thực tập chuyên môn

3.2. Kiến thức chuyên ngành mở rộng

Bảo hiểm vận tải

Quản trị rủi ro

Quản trị Marketing

Quản trị chất lượng

Nghiệp vụ Ngoại thương

Quản trị chiến lược

Quàn lý dự án

Kinh doanh quốc tế

Nghiệp vụ thuế

Thị trường chứng khoán
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4. Khóa luận tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp

Luận văn tốt nghiệp
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