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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ 

tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG 
 

Căn cứ Quyết định số 117/2009/QĐ-TTg ngày 29/9/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu 

quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

  Căn cứ Quyết định số 10/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung 

ương; 

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo  về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư 05/2012/TT-

BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 

10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014 về việc ban hành Quy 

chế đào tạo tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Quyết định số 08/QĐ-

QLKTTW ngày 08/01/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình 

độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014 của Viện 

trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  Banh hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ 

chuyên ngành Quản lý kinh tế (mã số: 62.34.04.10) và Kinh tế phát triển (mã số: 

62.31.01.05) của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. 

Điều 2. Chương trình được áp dụng từ khoá đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 tại 

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, Tổ 

trưởng bộ môn Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển và giảng viên được phân công giảng 

dạy các học phần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TVQL.  

VIỆN TRƯỞNG 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ  

TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyét định số   13     /QĐ-QLKTTW ngày  12    tháng 01 năm 2015 

 của Viện trưởng  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế  Trung ương) 

 

1. Các học phần bổ sung ở trình độ thạc sĩ đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ 

 

1.1 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế    Mã số: 62.34.04.10 

 

STT Học phần Số tín chỉ  

I.             Kiến thức chung 6 

1   Triết học 4 

2  Các chuyên đề phương pháp nghiên cứu khoa học 2 

II.            Kiến thức cơ sở  5 

1 Kinh tế lượng và Phân tích dữ liệu 3 

2 Vai trò nhà nước trong nền kinh tế 2 

III. Kiến thức chuyên ngành 4 

1 Quản lý tổ chức 2 

2 Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế 2 

 Tổng số tín chỉ 15 

                 

1.2 Chuyên ngành Kinh tế phát triển   Mã số: 62.31.01.05 

 

STT Học phần Số tín chỉ 

I.             Kiến thức chung 6 

1 Triết học 4 

2 Các chuyên đề phương pháp nghiên cứu khoa học 2 

II.            Kiến thức cơ sở 6 

1 Kinh tế lượng và Phân tích dữ liệu 3 

2 Kinh tế học 3 

III. Kiến thức chuyên ngành 4 

1 Dự báo phát triển kinh tế 2 

2 Kinh tế phát triển 2 

 Tổng số tín chỉ 16 

     

 

 



2. Các học phần trình độ tiến sĩ (áp dụng cho cả 2 chuyên ngành Kinh tế phát triển 

và Quản lý kinh tế) 

2.1 Các học phần bắt buộc 

TT Các học phần Số tín chỉ 

1 Kinh tế phát triển 2 

2 Quản lý kinh tế 2 

2.2  Các học phần tự chọn gồm: (áp dụng cho cả 2 chuyên ngành Kinh tế phát triển 

và Quản lý kinh tế; mỗi NCS chọn 4 trong số 12 học phần) 

TT Các học phần Số tín chỉ 

1 Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 2 

2 Dự báo kinh tế - xã hội 2 

3 Quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp 2 

4 Một số vấn đề về năng lực cạnh tranh quốc gia 2 

5 
Quản lý theo kết quả-cách tiếp cận mới trong quản lý Nhà 

nước 2 

6 Phát triển thị trường Tài chính ở Việt Nam 2 

7 Quản trị công ty cổ phần 2 

8 
Xây dựng và phân tích chính sách phát triển Nông nghiệp – 

Nông thôn 2 

9 Quản lý Đầu tư và Mua sắm công 2 

10 Xu hướng và các vấn đề của thị trường lao động Việt Nam  2 

11 
Các phương pháp nghiên cứu trong kinh tế phát triển và 

quản lý kinh tế. 2 

12 
Kỹ năng thực hiện các chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan, 

luận án tiến sĩ và các bài báo khoa học. 2 

 

3. Các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan 

TT Các học phần Số tín chỉ 

1 Chuyên đề 1 2 

2 Chuyên đề 2 2 

3 Chuyên đề 3 2 

4 Tiểu luận tổng quan 2 

 

4. Luận án tiến sĩ 


