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TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING 
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ ỨNG DỤNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2018 

 
THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký học kỹ năng mềm cho đối tượng sinh viên đại học hệ chính quy  
chương trình đại trà, chất lượng cao, đặc biệt và quốc tế 

(Các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước) 
 

 Những sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất lượng cao, đặc biệt 

và quốc tế (các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước: 14D, 13D, 12D, LTDH10, 

LTDH9, LTDH8, VB2K2, VB2K1, 14HELP, 13HELP, IP14, ...); chưa học hay chưa đạt và 

có nhu cầu học kỹ năng mềm để đạt chuẩn đầu ra 6 kỹ năng mềm; phải đăng ký học kỹ 

năng mềm chung với đối tượng sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chất 

lượng cao và quốc tế (các khóa tuyển sinh từ năm 2015 trở về sau: 15D, 16D, 17D, ...) theo 

kế hoạch mở các lớp kỹ năng mềm của Phòng Quản lý đào tạo trong từng học kỳ (giống với 
việc đăng ký học các học phần khác). 

 Khi đăng ký học, sinh viên cần phải xem kỹ Danh sách các học phần thay thế, tương 

đương (ở bên dưới) để đăng ký học cho phù hợp với chương trình mà mình học (đại trà, 

chất lượng cao, …).   

 Thí dụ: Sinh viên A, học khóa 14D đại học chính quy chương trình đại trà, theo 

chuẩn đầu ra quy định 6 kỹ năng mềm; tính đến nay, sinh viên A đã học và đạt yêu cầu 

được 4 kỹ năng mềm là: Kỹ năng Giao tiếp và ứng xử trong kinh doanh, Kỹ năng Thuyết 

trình hiệu quả, Kỹ năng Tư duy hiệu quả và sáng tạo và Kỹ năng Tổ chức công việc và 

quản lý thời gian; còn thiếu 2 kỹ năng chưa học là: Kỹ năng Làm việc tập thể và tinh thần 

đồng đội, Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định. Vậy, sinh viên A phải đăng ký học 

chung với sinh viên đại học chính quy chương trình đại trà các khóa tuyển sinh từ năm 

2015 trở về sau (theo kế hoạch mở lớp của Phòng Quản lý đào tạo trong từng học kỳ) 2 kỹ 

năng còn thiếu là: Kỹ năng Làm việc nhóm và Kỹ năng Giải quyết vấn đề (có sự khác về 

tên gọi và số tiết so với trước).  

 Mọi thắc mắc, liên hệ Viện Nghiên cứu Kinh tế Ứng dụng: 

  - Phòng B.210, Cơ sở số 2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7 

  - Điện thoại: (028)37720573 – Số nội bộ: 259 

  - Website của Viện: http://iae.ufm.edu.vn 

C  Chú ý: 

1. Sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước 14D, 13D, 12D; 
LTDH10, LTDH9, LTDH8; VB2K2, VB2K1; 14HELP, 13HELP, IP14) vẫn theo chuẩn đầu 
ra 6 kỹ năng mềm (trừ những sinh viên được bảo lưu qua khóa tuyển sinh từ năm 2015 
trở về sau). 
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2. Sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước, nếu được bảo lưu qua 
khóa tuyển sinh từ năm 2015 trở về sau, thì phải theo chuẩn đầu ra kỹ năng mềm của khóa 
tuyển sinh từ năm 2015 trở về sau (chuẩn đầu ra 4 kỹ năng mềm). Nộp cho Viện NCKTUD 
bản photo Quyết định bảo lưu của nhà trường ngay khi đi học trở lại. 

 Trường hợp trước thời gian bảo lưu, sinh viên đã học và đạt yêu cầu một hay tất cả 
các kỹ năng mềm của chương trình đào tạo kỹ năng mềm cũ (chuẩn đầu ra 6 kỹ năng 
mềm); thì chỉ có những sinh viên thuộc chương trình chất lượng và đặc biệt mới được 
chuyển điểm từ chương trình đào tạo kỹ năng mềm cũ qua chương trình đào tạo kỹ năng 
mềm mới (chuẩn đầu ra 4 kỹ năng mềm); do số tiết tất cả các học phần kỹ năng mềm của 
chương trình đào tạo kỹ năng mềm cũ và mới đều giống nhau, 30 tiết. Tất cả các trường 
hợp còn lại, sinh viên đều phải đăng ký học lại theo chương trình đào tạo kỹ năng mềm 
mới. 

3. Sinh viên chuyển từ chương trình chất lượng cao, đặc biệt sang chương trình đại 
trà; thì điểm các học phần kỹ năng mềm đạt yêu cầu đã học ở chương trình chất lượng cao, 
đặc biệt, được chuyển sang xét chuẩn đầu ra kỹ năng mềm của chương trình đại trà; do số 
tiết tất cả các học phần kỹ năng mềm của chương trình chất lượng cao, đặc biệt đều cao 
hơn chương trình đại trà. Sinh viên nộp cho Viện NCKTUD bản photo Quyết định của Nhà 
trường về chuyển từ chương trình Chất lượng cao, Đặc biệt qua chương trình Đại trà ngay 
khi nhận được Quyết định. 

4. Sinh viên chuyển từ chương trình đại trà sang chương trình chất lượng cao, đặc 
biệt; thì điểm các học phần kỹ năng mềm đạt yêu cầu đã học ở chương trình đại trà không 
được chuyển sang xét chuẩn đầu ra kỹ năng mềm chương trình chất lượng cao, đặc biệt; 
do số tiết tất cả các học phần kỹ năng mềm của chương trình đại trà đều thấp hơn chương 
trình chất lượng cao, đặc biệt. 

5. Sinh viên cao đẳng hệ chính quy (khóa 12C) đã học và đạt yêu cầu một hay tất 
cả các kỹ năng mềm theo chương trình đào tạo kỹ năng mềm cũ (chuẩn đầu ra 6 kỹ năng 
mềm); thì những sinh viên này khi học các khóa đại học hệ chính quy hình thức liên thông 
hay văn bằng 2, tuyển sinh từ năm 2015 trở về sau (LTDH11, LTDH12, LTDH13, …) đều 
phải đăng ký học lại theo chương trình đào tạo kỹ năng mềm mới (chuẩn đầu ra 4 kỹ 
năng mềm); do số tiết tất cả các học phần kỹ năng mềm của chương trình đào tạo kỹ năng 
mềm cũ và mới khác nhau, mặc dù đều do Trường đào tạo.   

   
  VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ ỨNG DỤNG 



Học phần mới áp dụng 
cho các Khóa học tuyển 
sinh từ năm 2015 trở đi

Ghi chú

Mã
học 
phần

Tên học phần Số
tiết

12
C

12D 13D 14D
LTDH8,LTDH9, 

LTDH10, VB2K1, 
VB2K2

Mã
học 
phần

Tên học phần Số
tín chỉ

15D, 16D, 17D, 
LTDH11, LTDH12, …

Học phần cũ so với học 
phần mới

1 KTT Kỹ năng Thuyết trình hiệu quả 9 X X X X X Kỹ năng Thuyết trình 1 X Thay thế
2 KTD Kỹ năng Tư duy hiệu quả và sáng tạo 9 X X X X X Kỹ năng Tư duy sáng tạo 1 X Thay thế
3 KQĐ Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định 6 X X X X X Kỹ năng Giải quyết vấn đề 1 X Thay thế
4 KGT Kỹ năng Giao tiếp và ứng xử trong kinh doanh 12 X X X X X Kỹ năng Giao tiếp 1 X Thay thế
5 KQG Kỹ năng Tổ chức công việc và quản lý thời gian 6 X X X X X Kỹ năng Quản lý thời gian 1 X Thay thế
6 KLN Kỹ năng Làm việc tập thể và tinh thần đồng đội 6 X X X X X Kỹ năng Làm việc nhóm 1 X Thay thế

Học phần cũ áp dụng cho các Khóa học 
tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước 

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ ỨNG DỤNG

Học phần cũ 
(Chương trình Đại trà) 

Học phần mới
(Chương trình Đại trà)
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DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM THAY THẾ 
CHO ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN CHÍNH QUY CÁC KHÓA TUYỂN SINH TỪ NĂM 2014 TRỞ VỀ TRƯỚC

(CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ)



Học phần mới áp dụng 
cho các Khóa học tuyển 
sinh từ năm 2015 trở đi

Ghi chú

Mã
học phần

Tên học phần Số
tín chỉ

12D_CLC, 
13D_CLC, 
14D_CLC, 

14_IP

13D_DB, 
14D_DB

13HELP, 
 14HELP

Mã
học phần

Tên học phần Số
tín chỉ

15D_CLC, 16D_CLC, 
17D_CLC, IP_15, IP_16, 

…

Học phần cũ so với học 
phần mới

1 Kỹ năng Thuyết trình hiệu quả 2 X X X Kỹ năng Thuyết trình 2 X Tương đương
2 Kỹ năng Tư duy hiệu quả và sáng tạo 2 X X X Kỹ năng Tư duy sáng tạo 2 X Tương đương
3 Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định 2 X X X Kỹ năng Giải quyết vấn đề 2 X Tương đương
4 Kỹ năng Giao tiếp và ứng xử trong kinh doanh 2 X X X Kỹ năng Giao tiếp 2 X Tương đương
5 Kỹ năng Tổ chức công việc và quản lý thời gian 2 X X X Kỹ năng Quản lý thời gian 2 X Tương đương
6 Kỹ năng Làm việc tập thể và tinh thần đồng đội 2 X X X Kỹ năng Làm việc nhóm 2 X Tương đương
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DANH MỤC HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM TƯƠNG ĐƯƠNG
CHO ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÁC KHÓA TUYỂN SINH TỪ NĂM 2014 TRỞ VỀ TRƯỚC

(CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, ĐẶC BIỆT, QUỐC TẾ)

Học phần cũ 
(Chương trình Chất lượng cao, Đặc biệt, Quốc tế) 

Học phần cũ áp dụng cho các 
Khóa học tuyển sinh từ năm 

2014 trở về trước

Học phần mới 
(Chương trình Chất lượng cao, Quốc tế)

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ ỨNG DỤNG


