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 ĐẠI HỌC HUẾ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ        Độc lập Tự do Hạnh phúc        

      

PHỤ LỤC THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC LẦN II NĂM 2016 
(Kèm theo Thông báo số:    /TB-ĐHKT ngày    tháng 6 năm 2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế  Đại học Huế) 
 

 

 

A. DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG NGÀNH PHÙ HỢP; NGÀNH GẦN 

 

 
Ngành đúng, phù hợp Ngành gần 

I. Ngành Quản trị kinh doanh 

 Quản trị kinh doanh  Kinh tế 

 Marketing  Kinh tế quốc tế 

 Bất động sản  Tài chính - ngân hàng 

 Kinh doanh quốc tế  Bảo hiểm 

 Kinh doanh thương mại  Kế toán 

 Quản trị nhân lực  Kiểm toán 

 Kinh doanh nông nghiệp  Khoa học quản lý 

 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống  Hệ thống thông tin quản lý 

 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  Thống kê 

 Quản trị khách sạn  Kinh tế công nghiệp 

 Quản trị doanh nghiệp  Kinh tế xây dựng 

 QTKD du lịch và khách sạn  Kinh tế nông nghiệp 

 QTKD quốc tế  Kinh tế gia đình 

 QKTD tổng hợp  Kinh tế vận tải 

 QTKD bất động sản  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

 Quản trị chất lượng  Quản trị văn phòng 

 QTKD thương mại 
 Luật kinh tế 

 Hệ thống thông tin kinh tế 

 QTKD ngoại thương  Quản lý hành chính 

   Kinh tế học 

   Kinh tế phát triển 

   Kinh tế lao động 

   Thương mại 

   Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế 

   Kinh tế lao động 

   Phân bố LLSX và phân vùng kinh tế 

   Kinh tế kế hoạch đầu tư 

 Kế toán - kiểm toán 

 Kinh tế đối ngoại 

 Luật kinh doanh 

 Ngân hàng 

 Tài chính doanh nghiệp 
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Ngành đúng, phù hợp Ngành gần 

II. Ngành Quản lý kinh tế 

 Kinh tế  Quản trị văn phòng 

 Kinh tế quốc dân  Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

 Quản trị kinh doanh  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

 Marketing  Quản trị khách sạn 

 Bất động sản  Quản lý nhà nước 

 Kinh doanh quốc tế  Luật kinh tế 

 Kinh doanh thương mại  Quản lý công nghiệp 

 Tài chính – ngân hàng  Quản lý xây dựng 

 Bảo hiểm  Khuyến nông 

 Kế toán  Phát triển nông thôn 

 Kiểm toán  Quản lý tài nguyên rừng 

 Khoa học quản lý  Quản lý nguồn lợi thủy sản 

 Quản trị nhân lực  Quản lý tài nguyên và môi trường 

 Hệ thống thông tin quản lý  Quản lý đất đai 

 Thống kê  Quản lý hành chính 

 Kinh tế công nghiệp  Thương mại 

 Kinh tế xây dựng  Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế 

 Kinh doanh nông nghiệp  Phân bố LLSX và phân vùng kinh tế 

 Kinh tế nông nghiệp  Lưu trữ học và quản trị văn phòng 

 Kinh tế gia đình  

 Kinh tế vận tải  

 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên  

 Quản trị doanh nghiệp   

 QTKD du lịch và khách sạn   

 QTKD quốc tế   

 QTKD tổng hợp   

 QTKD bất động sản   

 Quản trị chất lượng   

 QTKD thương mại   

 QTKD công nghiệp   

 QTKD ngoại thương   

 Kinh tế tài nguyên và môi trường   

 Kinh tế phát triển   

 Kinh tế kế hoạch đầu tư   

 Kinh tế lao động  

 Hệ thống thông tin kinh tế  

 Kinh tế học 

 Kinh tế nông nghiệp – Tài chính (Chương trình tiên 

tiến) 

 

 Kinh tế năng lượng  

 Kinh tế và quản lý công  

 Quản trị doanh nghiệp du lịch - dịch vụ  

 Thống kê – tin học  
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Ngành đúng, phù hợp Ngành gần 

 Tài chính - tiền tệ - tín dụng  

 Tài chính – tín dụng  

 Kế toán - Kiểm toán  

 QTKD tổng quát  

 Kế toán doanh nghiệp  

 Ngân hàng  

 Tài chính kế toán các ngành sản xuất  

 Quản lý kinh doanh (Tài chính kế toán)  

 Kinh doanh ngoại thương  

 Kế toán, phân tích và kiểm toán  

 Kinh tế - Tài chính  

 Tài chính  

 Kế hoạch đầu tư  

 Kinh tế chính trị  

 Kinh tế - Kế toán kiểm toán  

 QTKD du lịch  

 Hệ thống thông tin kinh tế  

 
B. DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC – ĐỐI TƯỢNG NGÀNH GẦN 

  

TT 
HỌC PHẦN 

Khối lượng: 2 tín chỉ/học phần 

I. Ngành Quản trị kinh doanh 

1.  Quản trị chiến lược 

2.  Quản trị tài chính 

3.  Quản trị sản xuất 

4.  Quản trị thương mại 

5.  Quản trị nhân sự 

II. Ngành Quản lý kinh tế 

1.  Kinh tế vi mô 

2.  Kinh tế vĩ mô 

3.  Quản trị học 

4.  Quản lý nhà nước về kinh tế 

5.  Kinh tế môi trường 

6.  Nguyên lý thông kê kinh tế 

 


