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1. Tên môn thi: Kinh doanh quốc tế 

- Số tiết ôn tập: 20 tiết.  

2. Đơn vị phụ trách môn thi 

- Bộ môn: Kinh doanh quốc tế. 

- Khoa:  Kinh tế.  

3. Mục tiêu của môn thi  

3.1. Ki ến thức  

3.1.1. Cung cấp các khái niệm tổng quát về liên kết kinh tế quốc tế (vi mô và vĩ 
mô), từ đó làm nền tảng cho thấy sự cần thiết của kinh doanh quốc tế và xu 
hướng kinh doanh toàn cầu. 

3.1.2. Phân tích thách thức và cơ hội mà doanh nghiệp gặp phải khi kinh doanh ở 
môi trường nước ngoài, bao gồm các yếu tố môi trường bên ngoài (môi 
trường vĩ mô:văn hóa, kinh tế, chính trị, pháp luật…) và các yếu tố môi 
trường ngành (các yếu tố môi trường vi mô: đối thủ cạnh tranh, áp lực nhà 
cung cấp, khách hàng, sản phẩm thay thế…) 

3.1.3. Những lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh, sự khác nhau về chiến 
lược kinh doanh và chiến lược cạnh tranh cũng như sự khác nhau giữa 
chiến lược kinh doanh nội địa và chiến lược kinh doanh quốc tế. Quan 
trọng nhất là tổng hợp các yếu tố phân tích từ phần trên để ra quyết định 
lựa chọn chiến lược với những mô hình xâm nhập thị trường nước ngoài 
rất khác nhau. 

3.2. Kỹ năng 

3.2.1. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng phân 
tích, giải quyết vấn đề thực tế không những của các công ty trong nước 
khi xâm nhập vào thị trường nước ngoài mà còn của các công ty nước 
ngoài vào thị trường Việt Nam hay trên toàn thế giới.  

3.2.2. Ngoài các kỹ năng chuyên môn, sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng 
như: tự học; tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá, giải quyết vấn đề 
nhanh chóng và hiệu quả, ra quyết định. 

4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi 

Sau khi học, người học cần tích lũy các kiến thức sau: 

- Nắm rõ và phân biệt các khái niệm, ví dụ cụ thể cho mỗi khái niệm 

- Biết phân tích và đánh giá một vấn đề cụ thể, một tình huống kinh doanh cụ thể. 
Đặc biệt trong kinh doanh quốc tế cần phân biệt rõ tác động của môi trường kinh 
doanh vĩ mô và vi mô khác nhau như thế nào. 



 

- Vận dụng lý thuyết, cơ sở lý luận vào phân tích thực tiễn và giải quyết tình 
huống.  

5. Cấu trúc nội dung môn thi   
Chương 1. Tổng quan về kinh doanh quốc tế 

1.1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến kinh doanh quốc tế 
1.2. Cơ sở lý thuyết và thực tiễn về kinh doanh quốc tế  

Chương 2. Môi tr ường kinh doanh quốc tế 
2.1. Môi trường vĩ mô 
2.2. Môi trường vi mô 

Chương 3. 
3.1. 
3.2.  

Chiến lược kinh doanh quốc tế 
Lý luận về chiến lược và chiến lược kinh doanh quốc tế 
Mô hình gia nhập của các công ty đa quốc gia 

6. Phương pháp giảng dạy 

Giáo viên trình bày nội dung môn học. Ngoài ra, giảng viên sẽ hướng dẫn sinh viên 
cách thức thực hiện phân tích tình huống cụ thể, viết bài và ứng xử tình huống. 

7. Nhiệm vụ của người học 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học. 

- Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến môn thi. 

8. Đánh giá kết quả thi của người học 

8.1. Hình thức thi 

Môn thi được đánh giá bằng hình thức tự luận. Thời gian thi là 90 phút. 

8.2. Cách chấm điểm 

Điểm thi được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), lấy đến 0,25; không quy tròn 
điểm.  

8.3. Điều kiện xét tuyển 

Môn thi đạt từ 5 điểm trở lên. 
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9. Tài liệu học tập  
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