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Chuẩn đầu ra ngành Quản trị nhân lực 

(Human Resource Management) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Yêu cầu về kiến thức:  

- Kiến thức cơ bản: 

 Có hiểu biết về Hiểu về hoạch định và thu hút nguồn nhân lực; 

 Có hiểu biết về đánh giá mối quan hệ cung – cầu trên thị trường lao động; 

 Có kiến thức cơ bản về xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực và sắp xếp bố 

trí nguồn nhân lực trong tổ chức. 

- Kiến thức chuyên sâu: 

 Hiểu về hoạch định và thu hút nguồn nhân lực: Đánh giá mối quan hệ 

cung – cầu trên thị trường lao động và xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực 

và sắp xếp bố trí nguồn nhân lực trong tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu 

nhân lực cho tổ chức. 

 Hiểu và vận dụng kiến thức đào tạo và phát triển nhân lực: Quy trình phân 

tích công việc, quy trình xây dựng chương trình đào tạo nhân viên, hiểu 

biết phương pháp tạo dựng tổ chức học tập, quản trị tri thức, phát triển cá 

nhân và tổ chức. 

 Hiểu và vận dụng kiến thức đãi ngộ cho người lao động: Phương pháp đo 

lường, đánh giá công việc; thiết kế hệ thống thù lao hợp lý, công bằng, áp 

dụng triển khai công tác quản trị thù lao hiệu quả và có tính thúc đẩy 

người lao động. 

 Biết vận dụng kiến thức quan hệ lao động: Phương pháp giải quyết các 

vấn đề phát sinh trong mối quan hệ lao động, tạo dựng môi trường làm 

việc tốt. 

Yêu cầu về kỹ năng:  

- Kỹ năng cứng: 

 Phân tích, tổng hợp và lập kế hoạch nhân sự.  

 Tổ chức và ra quyết định về đào tạo và phát triển nhân sự. 

 Lãnh đạo một nhóm để đạt mục tiêu thông qua việc xây dựng kế hoạch, 

niềm tin, tổ chức triển khai thực hiện công việc. 
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 Tiếp cận và hiểu rõ đặc điểm cá nhân về những vấn đề cốt yếu như giá trị, 

quan điểm cá nhân, đặc trưng giá trị văn hóa của người tương tác. Nhạy 

cảm và chấp nhận sự khác biệt về cá nhân và các yếu tố đa văn hoá. 

- Kỹ năng mềm: 

 Soạn thảo được các báo cáo công việc đúng chuẩn mực; có khả năng 

thuyết trình, thuyết phục; có khả năng lắng nghe hỗ trợ, chia sẻ thông tin 

với người khác. 

 Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (MS 

Office), có khả năng sử dụng phần mềm quản trị nhân lực; 

 Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng 

Anh tương đương Bậc 3 theo Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT quy định 

về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (quy đổi tương 

đương sang một số chứng chỉ ngoại ngữ khác theo Thông tư số 

05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo) 

Yêu cầu về thái độ: 

- Có phẩm chất đạo đức cá nhân tốt như: tự tin, linh hoạt, dám đương đầu 

với rủi ro, nhiệt tình, say mê, sáng tạo; có tinh thần tự tôn; có hiểu biết 

văn hóa; có khả năng cập nhật kiến thức, tự nâng cao trình độ chuyên môn; 

có khát vọng vươn lên để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp. 

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: trung thực, cẩn thận; có tác phong 

làm việc chuyên nghiệp; tinh thần, thái độ phục vụ tận tụy, tôn trọng 

khách hàng; có trách nhiệm cao với công việc được giao, tôn trọng và hợp 

tác với đồng nghiệp. 

- Có phẩm chất đạo đức xã hội như: chấp hành các qui định của Nhà nước và 

pháp luật, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân 

trọng các giá trị đạo đức của dân tộc. 

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp: 

Có đủ năng lực làm việc liên quan đến công tác nhân sự các bộ, ban, ngành, 

các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 

Có thể đảm nhận các công việc cụ thể: Chuyên viên tuyển dụng, đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực; phụ trách lương – thưởng, chính sách và các chế độ phúc 
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lợi cho người lao động, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp. Với nền tảng 

kiến thức và kỹ năng được trang bị sinh viên tốt nghiệp có khả năng phát triển 

để đảm nhận các vị trị quản lý, điều hành như: Trưởng phòng Quản lý nhân sự, 

Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Trưởng văn phòng đại diện…. 

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: 

- Tiếp tục học lên các bậc cao hơn (thạc sỹ, tiến sỹ  ngành  uản trị nhân 

lực và học các ngành khác thuộc khối ngành kinh doanh và quản lý;   

- Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức và kỹ năng còn thiếu nhằm 

đáp ứng với yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân lực ở 

đơn vị công tác  cụ thể; 

- Tiếp tục học liên thông ngang sang các ngành khác. 

Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo: 

- Chương trình đào tạo của Trường đại học Panthéon Sorbonne, Cộng hòa 

Pháp; 

- Chương trình đào tạo của Trường đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam 

  

 

 


