
TT Tên môn học Số học trình

I Kiến thức giáo dục đại cương 40

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin 8

2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 4

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3

4 Ngoại ngữ 15

5 Tin học 5

6 Giáo dục thể chất 5

7 Giáo dục quốc phòng 165 tiết

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 145

1. Kiến thức cơ sở khối ngành 30

1 Lịch sử văn minh thế giới 4

2 Đại cương văn hóa Việt Nam 3

3 Lô gic học 3

4 Xã hội học đại cương 3

5 Chính trị học 3

6 Quản lý học đại cương 3

7 Tâm lý học đại cương 3

8 Lý luận nhà nước và pháp luật 5

9 Kinh tế vĩ mô 3

2. Kiến thức cơ sở ngành 26

1 Lý luận hành chính nhà nước 4

2 Hiến pháp và luật tổ chức bộ máy nhà nước 4

3 Luật Hành chính 4

4 Hành chính so sánh 3

5 Lịch sử hành chính Việt Nam 3

6 Thông tin trong quản lý nhà nước 4

7 Kinh tế khu vực công 4

3. Kiến thức ngành và chuyên ngành 89

CHUYÊN NGÀNH: CHÍNH SÁCH CÔNG



3.1 Kiến thức ngành 68

1 Phân tích chính sách 3

2 Tâm lý học trong quản lý nhà nước 3

3 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 4

4 Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà nước 4

5 Đạo đức công vụ 2

6 Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính 3

7 Thẩm quyền hành chính nhà nước 2

8 Tổ chức điều hành và quản trị công sở 3

9 Kỹ thuật xây dựng văn bản 4

10 Thủ tục hành chính 2

11 Thống kê trong hành chính nhà nước 3

12 Lý luận chung quản lý nhà nước về xã hội 2

13 Quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng 2

14 Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo 2

15 Quản lý nhà nước đối với tổ chức phi Chính phủ 2

16 Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế 3

17 Tổng quan quản lý nhà nước về vùng, lãnh thổ 2

18 Quản lý nhà nước về đô thị 3

19 Quản lý nhà nước về nông thôn 3

20 Quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường 3

21 Quản lý tài chính công 3

22 Lý luận chung quản lý nhà nước về kinh tế 2

23 Kinh tế tri thức và sở hữu trí tuệ 2

24 Chính phủ điện tử 3

25 Quản lý nhà nước về kinh tế trong hội nhập quốc tế 3

3.2 Kiến thức chuyên ngành Chính sách công 21

3.2.1 Các môn bắt buộc 16

1 Những vấn đề cơ bản về chính sách công 4

2 Hoạch định và thực thi chính sách công 4

3 Phương pháp nghiên cứu và giải quyết vấn đề chính sách 4



4 Phân tích đánh giá chính sách công 4

3.2.2. Các môn tự chọn 5

3.2.2.1 Môn tự chọn 02 đvht 2

1 Chính sách việc làm 2

2 Chính sách môi trường bền vững 2

3 Chính sách đất đai 2

4 Chính sách đầu tư phát triển 2

5 Chính sách tài chính quốc gia 2

3.2.2.2 Môn tự chọn 03 đvht 3

1 Chiến lược hội nhập và phát triển 3

2 Quản lý sự thay đổi trong chính sách công 3

3 Chính sách kinh tế 3

4 Chính sách an sinh xã hội 3

5 Chính sách phát triển y tế - giáo dục 3

6 Chính sách về văn hóa 3
7 Chính sách phát triển nhân lực chất lượng cao 3

III. Thực tập, thi tốt nghiệp 22

1 Kiến tập 2

2 Thực tập 8

3 Bảo vệ luận văn hoặc thi tốt nghiệp 12

Tổng cộng 207 đvht và 165 tiết giáo dục quốc phòng


