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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ KINH TẾ 1
1.THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1.1. Thông tin chung
1.1.1 Tên học phần: Chuyên đề Quản lý Kinh tế 1 (chuyên đề nhóm)
1.1.2 Mã học phần:
1.1.3 Số tín chỉ:
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1.1.4 Học phần:

Bắ t buô ̣c

1.1.5 Các mã học phần tiên quyết: Phương pháp nghiên cứu Định Lượng, Kinh tế Vi Mô,
Kinh tế Vĩ mô
1.1.6 Các yêu cầu đối với học viên:
- Nhóm học viên đề xuất tên chuyên đề phù hợp với ngành đào tạo và phạm vi nghiên
cứu hợp lý,
- Thực hiện chuyên đề trong thời gian quy định,
- Tuân thủ đúng các yêu cầu chuyên môn của giáo viên hướng dẫn.
1.2. Mục tiêu của học phần
Chuyên đề Quản lý Kinh tế 1 được xây dựng nhằm cung cấp cho học viên cơ hội áp
dụng các kiến thức và phương pháp nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh
liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh tế. Từ đó, học viên cao học sẽ đạt được các kỹ năng về
nhận thức, phát hiện vấn đề và thực hiên nghiên cứu, phân tích đánh giá các chính sách
kinh tế xã hội; các kỹ năng giám sát và quản lý phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, học viên
còn hình thành các kỹ năng tự học, thu thập thông tin và nghiên cứu để giải quyết các vấn
đề thực tiễn liên quan đến quản lý phát triển kinh tế; các kỹ năng nghiên cứu, dự báo làm
việc theo nhóm và thuyết trình.
1.3. Tóm tắt nội dung chuyên đề
Nội dung chính của Chuyên đề Quản lý Kinh tế 1 bao gồm hệ thống hóa cơ sở lý luận
của vấn đề nghiên cứu bao gồm cả vấn đề lý thuyết và thực tiễn. Đặc biệt tập trung đi sâu
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vào cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu vá áp dụng các phương pháp nghiên cứu để thực
hiện nghiên cứu các vấn đề liên quan đến quản lý kinh tế dưới gốc độ vĩ mô.
1.4. Nội dung chuyên đề
Nội dung của Chuyên đề quản lý Kinh tế 1 cần tập trung giải quyết các vấn đề liên
quan đến lĩnh vực quản lý kinh tế vĩ mô. Mô ̣t số hướng nghiên cứu cu ̣ thể :
+ Nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế theo vùng lãnh thổ, theo thành phần kinh tế.
+ Nghiên cứu đánh giá tác động các chính sách phát triển kinh tế xã hội.
+ Nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế và quản lý phát triển kinh tế.
+ Nghiên cứu dự báo phát triển kinh tế xã hội.
+ Nghiên cứu phân tích hiệu quả các công cụ quản lý kinh tế.
+ Nghiên cứu quản lý rủi ro trong phát triển kinh tế xã hội và các vấn đề quản lý phát
triển kinh tế xã hội khác.
1.5. Kế t cấ u báo cáo chuyên đề 1:
+ Dung lượng của Chuyên đề Quản Lý Kinh tế 1: 35-40 trang
+ Kế t cấ u chuyên đề :
I. Đă ̣t vấ n đề (2-3 trang)
1.1. Tıń h cấ p thiế t của đề tài nghiên cứu
1.2. Mu ̣c tiêu nghiên cứu
1.3. Đố i tươ ̣ng và pha ̣m vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
II. Phân tı́ch đánh giá thực tra ̣ng của vấ n đề nghiên cứu (25-30 trang)
2.1.Tổ ng quát về điạ điể m nghiên cứu
2.2. Thực tra ̣ng vấ n đề nghiên cứu
2.3. Kế t quả, ha ̣n chế , nguyên nhân ha ̣n chế
III. Giải pháp hoặc gơ ̣i ý chıń h sách để giải quyế t vấ n đề (3-5 trang)
IV. Kế t luâ ̣n

(1-2 trang)

- Quy cáchformat, trıǹ h bàychuyên đề 1: thực hiê ̣n theo Quy cách format,trı̀nh bày
luâ ̣n văn tha ̣c sı ̃
2. HÌNH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Lich
̣ thực hiêṇ chuyên đề : Ho ̣c kỳ 2
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- Đăng ký chuyên đề: Vào tuần đầu học kỳ 2, các học viên đăng ký chuyên đề theo
mẫu quy định.
- Phân công giáo viên hướng dẫn: Nhà trường ra quyết định phân công giáo viên
hướng dẫn vào tuần thứ 3 của học kỳ 2.
- Thực hiện chuyên đề: Nhóm học viên thực hiện chuyên đề trong hai tháng kề từ
khi có quyết định giao tên chuyên đề và phân công giáo viên hướng dẫn.
3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
- Vào cuối học kỳ 2 các học viên nộp báo cáo chuyên đề cho Phòng Đào ta ̣o Sau đa ̣i
ho ̣c.
- Nhà trường ra quyết định phân công giáo viên chấm chuyên đề vòng 1 và vòng 2.
- Kết quả đánh giá chuyên đề là điểm trung bình cộng của hai vòng chấm. Nếu điểm
chấm của hai vòng chênh lệch trên 2 điểm thì sẽ yêu cầu hai giáo viên chấm lại. Nếu kết
quả vẫn chênh lệch trên hai điểm thì thành lập hội đồng thẩm định kết quả chấm chuyên đề.
- Điể m kế t luâ ̣n của chuyên đề đươ ̣c tın
́ h như nhau cho các ho ̣c viên trong nhóm thực
hiê ̣n chuyên đề .
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