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Kinh tế học phát triển là một nhánh của kinh tế học, tập trung vào việc 
làm thế nào để mọi người trong một xã hội có thể thoát khỏi đói nghèo 

và tận hưởng một mức sống tốt hơn. Về cơ bản, các nghiên cứu kinh tế học phát 
triển có thể được chia thành hai loại: kinh tế (tăng trưởng kinh tế, thay đổi cơ 
cấu nền kinh tế, sự thay đổi về công nghệ,…) và xã hội (thể chế, y tế, giáo dục, 
điều kiện làm việc,…). 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình cử nhân Kinh tế phát triển nhằm trang bị cho người học kiến thức nền 

tảng và chuyên sâu về kinh tế, kinh tế phát triển, song song với cung cấp kiến thức cơ 
bản về doanh nghiệp và thị trường. 

Chương trình cũng trang bị các kỹ năng làm việc cần thiết như phân tích chính sách, 
phân tích kinh doanh, phân tích tài chính, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển bền 
vững, kết hợp với kỹ năng làm việc khác như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết 
trình, kỹ năng giao tiếp, và sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính phân tích dữ 
liệu thống kê
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CƠ HỘI VIỆC LÀM

LIÊN HỆ TƯ VẤN

- Sinh viên được đào tạo bằng chương 
trình tiên tiến, thường xuyên cập nhật, và 
phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

- Sinh viên được tiếp cận hệ thống giáo 
trình và cơ sở vật chất trang thiết bị học 
tập tiên tiến, hiện đại.

- Với đội ngũ giảng viên giàu kinh 
nghiệm, được đào tạo trong và ngoài 
nước. Bao gồm: 4 Phó giáo sư, 20 Tiến sĩ 
và hơn 20 thạc sĩ.

- Sinh viên được trải nghiệm nghề 
nghiệp bằng các các đợt thực tập, và 
nhiều hoạt động khác nhau tại các doanh 
nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước giúp 
nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

- Điểm mạnh của chương trình là khả 
năng áp dụng nhanh kiến thức kinh tế 
vào thực tiễn. Các sinh viên tốt nghiệp 
đều đáp ứng tốt những đòi hỏi ngành 
nghề và thăng tiến cao trong công việc.

- Kiến thức nền tảng kinh tế được trang 
bị bài bản, chuyên sâu cùng với các kỹ 
năng làm việc được rèn luyện, kết hợp 
với khả năng sử dụng tiếng Anh được 
đào tạo trong chương trình, sinh viên tốt 
nghiệp ngành kinh tế phát triển sẽ đáp 
ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động.

- Sinh viên có cơ hội học tập lên Thạc 
sĩ và Tiến sĩ.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế 
phát triển có kiến thức nền tảng tốt, có kỹ 
năng làm việc và khả năng thích ứng khá 
tốt với yêu cầu việc làm ở cả khu vực nhà 
nước và doanh nghiệp. Cử nhân ngành 
Kinh tế phát triển thường có cơ hội việc 
làm tại các đơn vị:

(1) Các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
trong và ngoài nước: phòng Kế hoạch, 
phòng kinh doanh, ban dự án, phòng 
nhân sự, phòng marketing,..

(2) Các tổ chức tài chính: bộ phận tín 
dụng; bộ phận nguồn vốn, phát triển sản 
phẩm; bộ phận quản lý chất lượng, phân 
tích tài chính; bộ phận dịch vụ khách 
hàng; bộ phận truyền thông.

(3) Các cơ quan quản lý nhà nước về 
kinh tế - xã hội từ trung ương đến địa 
phương: các Sở ban ngành, các Vụ, Viện.

(4) Các tổ chức quốc tế và các tổ chức 
phi chính phủ về phát triển: bộ phận điều 
phối chương trình, dự án phát triển; bộ 
phận nghiên cứu, xây dựng, triển khai các 
dự án phát triển của quốc tế ở Việt Nam.

(5) Nghiên cứu viên, giảng viên trong 
các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và 
đào tạo khối ngành Kinh tế.

(6) Tự khởi nghiệp, triển khai các ý 
tưởng khởi nghiệp như mong muốn.
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