
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

                   KHOA VẬN TẢI – KINH TẾ 

Khoa Vận tải – Kinh tế đƣợc thành lập năm 1963 và đảm nhận công tác đào tạo 

nguồn nhân lực cho các lĩnh vực Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải, Kinh tế xây dựng, 

Kinh tế Bƣu chính viễn thông, Quản trị kinh doanh và Kế toán tổng hợp. Các chƣơng 

trình đào tạo bao gồm: Đại học đƣợc thiết kế theo chuẩn 4 năm cấp bằng kỹ sƣ kinh tế, 

cử nhân; Cao học: 1,5 năm cấp bằng Thạc sỹ; Nghiên cứu sinh: 4 năm cấp bằng Tiến sỹ. 
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NGÀNH: KINH TẾ  - MÃ SỐ 7.31.01.01 

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG 

 KHỐI XÉT TUYỂN:   A00; A01; D07; D01; 

 THỜI GIAN ĐÀO TẠO:  4 NĂM 

 QUY MÔ TUYỂN SINH :  60 SINH VIÊN TẠI HÀ NỘI ; 

   40 SINH VIÊN TẠI TP HỒ CHÍ MINH 

 BẰNG TỐT NGHIỆP:   CỬ NHÂN KINH TẾ 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

- Kiến thức: Sinh viên sau khi tốt nghiệp được nhận bằng đại học cử nhân  kinh tế; có 

kiến thức sâu, rộng về kinh tế thị trường, có năng lực hoạch định, phân tích và thực 

hiện các chính sách về kinh tế và quản trị kinh doanh trong phạm vi ngành, doanh 

nghiệp. Khối kiến thức chuyên ngành tập trung vào lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

thông tin và truyền thông. 

- Kỹ năng: Sinh viên được rèn luyện các kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát, giao 

tiếp, quan hệ công chúng, làm việc nhóm… để giải quyết hiệu quả công việc chuyên 

môn. 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

Đội ngũ giảng viên chất lượng cao gồm các GS.TS, PGS.TS, TS, ThS… chúng tôi 

cam kết sinh viên sẽ được đào tạo bài bản, được trang bị đầy đủ kiến thức lý thuyết và 

thực tế, phương pháp nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp...  

 

 

CƠ HỘI VIỆCLÀM 

- Giảng dạy, nghiên cứu, quản lý…. tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên 

cứu thuộc lĩnh vực Thông tin và truyền thông;  ộ Thông tin và truyền thông, cácSở 

Thông tin và truyền thông tỉnh, thành phố.  

- Đảm nhận công việc liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn như kinh 

doanh,marketing,tổ chức lao động, kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán, thống kê, quan 

hệ công chúng tại các Tập đoàn,  oanh nghiệp  ưu chính, Viễn thông và Công nghệ 

thông tin như: VNPT, VietnamPost, Viettel Telecom, Viettel Post,MobiFone, FPT 

Telecom, Vinaphone, CMC Telecom… 

 

 



NGÀNH: KINH TẾ XÂY DỰNG 

 GỒM 03 CHUYÊN NGÀNH:  

1. KINH TẾ XÂY  ỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

2. QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG 

3. KINH TẾ XÂY  ỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - ANH 

 KHỐI XÉT TUYỂN:   A00; A01; D07; D01; 

 THỜI GIAN ĐÀO TẠO:  4 NĂM 

 QUY MÔ TUYỂN SINH :  120 SINH VIÊN TẠI HÀ NỘI ; 

   100 SINH VIÊN TẠI TP HỒ CHÍ MINH. 

 BẰNG TỐT NGHIỆP:   KỸ SƢ KINH TẾ 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

 Mục tiêu đào tạo ngành Kinh tế xây dựng nhằm đào tạo các kỹ sư có 

năng lực chuyên môn, có thể đảm nhiệm các công việc Quản lý Nhà nước về 

xây dựng; Lập qui hoạch xây dựng giao thông; Lập, thẩm định các dự án đầu 

tư xây dựng, sửa chữa công trình giao thông, lập giá sản phẩm xây dựng; Tham 

gia vào toàn bộ quá trình đấu thầu; Tổ chức quản lý thực hiện các dự án đầu tư 

xây dựng, sửa chữa công trình giao thông; Tổ chức thi công, giám sát thi công 

các công trình xây dựng; Lập các hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng xây 

dựng, thanh quyết toán vốn đầu tư; Quản lý sản xuất kinh doanh tại các doanh 

nghiệp xây dựng; Thẩm định dự án đầu tư xây dựng làm cơ sở để quyết định 

đầu tư của Chủ đầu và quyết định cho vay vốn đối với các Ngân hàng, các tổ 

chức tín dụng; Thực hiện kiểm toán độc lập, kiểm toán dự án đầu tư xây dựng 

hoàn thành và kiểm toàn vốn đầu tư; và các hoạt động khác có liên quan đến 

Kinh tế và Quản lý xây dựng tại các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp. 

Tham gia thực hiện quản lý và thực hiện đào tạo, nghiên cứu tại các cơ sở đào 

tạo, viện nghiên cứu liên quan đến ngành đào tạo. Các kỹ sư cũng có khả năng 

nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp với ngành đào 

tạo và đáp ứng các nhu cầu của xã hội. 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

 Tổng số giảng viên: 20 cơ hữu và 02 giảng viên thỉnh giảng, gồm: 01 

GS.TSKH, 02 PGS.TS, 03 TS, và 14 ThS (trong đó có 06 nghiên cứu sinh 

trong nước và nước ngoài)  

NƠI LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

- Các cơ quan QLNN về GTVT: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng; các 

Sở GTVT, Sở XD; 

- Các đơn vị Chủ đầu tư và  an quản lý dự án; 

- Các Công ty xây dựng; các Công ty tư vấn xây dựng; các đơn vị có đầu tư 

xây dựng cơ bản. 

- Các đơn vị Kiểm toán: Kiểm toán Nhà nước, Công ty Kiểm toán độc lập;  

- Các Cục, Sở, và phòng tài chính có quản lý về đầu tư xây dựng. 

- Các ngân hàng và các tổ chức tín dụng: với chức năng thẩm định các dự án 

đầu tư xây dựng trước khi cho vay vốn. 

- Các  an quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các trường đại học, Cao đẳng, 

Bệnh viện,… các đơn vị có đầu tư xây dựng công trình. 

 



NGÀNH: KẾ TOÁN 

 KHỐI XÉT TUYỂN:   A00; A01; D07; D01; 

 CHUYÊN NGÀNH:   KẾ TOÁN TỔNG HỢP 

 THỜI GIAN ĐÀO TẠO:  4 NĂM 

 BẰNG TỐT NGHIỆP:   CỬ NHÂN 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Ngành Kế toán - Chuyên ngành Kế toán tổng hợp cung cấp các kiến thức cơ 

bản, kiến thức chuyên môn sâu về kế toán trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau; 

Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng mềm, kỹ  năng xử lí tình huống khi áp dụng 

những kiến thức đó theo phương pháp hiện đại giúp sinh viên hình thành và phát triển 

các kỹ năng về kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế,... và năng lực cá nhân cần 

thiết để trở thành các kế toán viên chuyên nghiệp sẵn sàng làm việc trong các doanh 

nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp về xây dựng, giao thông vận tải.  

Sinh viên ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp ra trường có khả năng: 

- Trình bày và giải quyết vấn đề ở trình độ cao là cơ sở để phát triển các năng 

lực cá nhân và kỹ năng chuyên môn, có năng lực lãnh đạo, có tầm nhìn và năng lực 

sáng tạo trong chuyên môn. 

- Sử dụng kiến thức và hiểu biết sâu sắc kế toán để giúp doanh nghiệp quản lý 

với hệ thống sổ sách đơn giản và hiệu quả nhất. 

- Xác định được nhiệm vụ và phương pháp làm việc hiệu quả với tư cách là một 

thành viên của nhóm, có kỹ năng và tinh thần hợp tác với các đồng nghiệp. 

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO 

Được thực hiện theo học chế tín chỉ của Bộ Giáo dục &Đào tạo, cụ thể:  

 Hai năm đầu: học tập các môn học cơ bản và các môn cơ sở ngành. 

 Từ năm thứ 3: học tập và thực hành các môn học chuyên ngành kế toán:  

- Kế toán tài chính; 

- Kế toán thuế; 

- Kế toán ngân hàng; 

- Kế toán quốc tế; 

- Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- Kế toán xây dựng cơ bản,... 

      Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo 

dục chuyên nghiệp. Trong thời gian học, sinh viên sẽ được đi thực tập. Cuối khoá học 

có 11 tuần làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp.  

CƠ HỘI VIỆC LÀM 

      Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tổng hợp có đủ kiến thức và kỹ năng 

để trở thành các chuyên viên kế toán trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau (Cơ 

quan Nhà nước; Khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài; Các cơ sở 

giáo dục; Ngân hàng; Khu vực thương mại, dịch vụ, vận tải; Giao thông, Xây 

dựng,…) 



 

NGÀNH: KHAI THÁC VẬN TẢI 

CHUYÊN NGÀNH: KHAI THÁC VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG THỨC 

KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƢỜNG BỘ & THÀNH PHỐ 

KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT ĐÔ THỊ 

QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ GTVT ĐÔ THỊ 

 KHỐI XÉT TUYỂN:   A00; A01; D07; D01; 

 THỜI GIAN ĐÀO TẠO:  4 NĂM 

 QUY MÔ TUYỂN SINH :  60 SINH VIÊN TẠI HÀ NỘI ; 

   40 SINH VIÊN TẠI TP HỒ CHÍ MINH 

 BẰNG TỐT NGHIỆP:   KỸ SƢ KHAI THÁC VẬN TẢI 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

Giáo sư tiến sỹ khoa học, 3 Phó giáo sư, 8 Tiến sỹ, 9 Nghiên cứu sinh, 7 

Thạc sỹ, được đào tạo trong nước và các nước tiên tiến trên thế giới (Mỹ, 

Đức, Úc, Pháp, Nga,…). 

 

NƠI LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

- Các cơ quan quản lý Nhà nước: Bộ GTVT, Tổng cục đường bộ Việt Nam; Vụ 

Vận tải; Viện Chiến lược & Phát triển GTVT; Các Sở GTVT; các ban quản lý  ự án 

GTVT; Thanh tra giao thông… 

- Các doanh nghiệp Vận tải hành khách, hàng hoá; Logistics; Giao nhận hàng hoá 

xuất nhập khẩu: Các Cảng biển Hải Phòng, Hồ Chí Minh..; Các cảng hàng không như 

Nội  ài, Tân Sơn Nhất; Các cảng nội địa và Trung tâm Logistics như IC  Tiên Sơn, 

ICD Hải  ương, IC  Mỹ Đình, Trung tâm logistics đường sắt Yên Viên;  

- Các hãng tàu như SITC, NYK,  WanHai... Các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước như  HL, TNT, Fedex, Logitem, Interlog, Vinatran, Indo Tran, Sotran, Yesen, 

ECU, Kintesu...vv; 

- Các công ty sản xuất xuất nhập khẩu tại các Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất. 

- Giảng dạy và nghiên cứu trong các Trường Đại học, Cao Đẳng, các Viên nghiên 

cứu trong cả nước về lĩnh vực Giao nhận Vận tải. 

Ngành Khai thác vận tải có truyền thống gần 60 năm, đào tạo đƣợc trên 50 

Tiến sỹ, hàng trăm thạc sỹ và hàng nghìn kỹ sƣ. Các sinh viên tra trƣờng đều tìm 

đƣợc công việc phù hợp. 

 

 



NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 Hàng năm ngành QTK  đào tạo hàng trăm cử nhân, thạc sĩ có kiến thức chuyên sâu 

về quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị kinh doanh GTVT; Quản trị doanh 

nghiệp BCVT; Quản trị logistics. 

 Ngành QTK  đào tạo cho sinh viên kỹ năng tiếp cận và giải quyết vấn đề trong thực 

tế; làm việc độc lập, tư duy sáng tạo; giao tiếp; đàm phán; làm việc nhóm và kỹ năng 

ra quyết định trong môi trường hội nhập kinh tế thế giới. 

 

Ngành/Nhóm/Chuyên ngành xét tuyển 

Mã xét 

tuyển 

Tổ hợp 

xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

CÁC 

CHUYÊN 

NGÀNH 

1.Quản trị doanh nghiệp xây dựng;  

3.Quản trị kinh doanh giao thông      

   vận tải;  

3.Quản trị Logistics 

4.Quản trị doanh nghiệp BCVT 

  GHA-29 

A00; 

A01; 

D07; 

D01; 

110 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

 04 Phó giáo sư –Tiến sỹ, trong đó: 01 PGS; 03 Tiến sỹ được đào tạo tại nước 

ngoài trong đó 02 TS thỉnh giảng  

 02 Nghiên cứu sinh tại nước ngoài (Pháp và Úc) 

 07 Thạc sỹ được đào tạo trong và ngoài nước  

CHƢƠNG TRÌNH HỌC TẬP NGÀNH QTKD 

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên ngành QTK  thông qua 

các phương pháp giảng dạy tiên tiến. Trong thời gian học tập, sinh viên sẽ được đi 

thực tập tại các doanh nghiệp, cuối khoá học có 10 tuần làm và bảo vệ đồ án tốt 

nghiệp. 

PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 

 Sử dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại đang được áp dụng tại các 

trường đại học ở các nước phát triển, lấy người học làm trung tâm; 

 Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo. Hỗ trợ sinh viên biết cách 

tiếp cận vấn đề, tìm kiếm tài liệu trên internet, nghiên cứu và chủ động tìm ra các 

phương án giải quyết tình huống; 

NƠI LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

 Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các vị trí quản trị tại các doanh nghiệp 

về hoạch định chính sách, chiến lược kinh doanh, tổ chức quản trị hoạt động chức 

năng của doanh; Tổ chức vận hành hoạt động logistics và quản trị chuỗi cung ứng. 

 

 

 



NGÀNH: KINH TẾ VẬN TẢI  

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ VẬN TẢI Ô TÔ, KINH TẾ VẬN TẢI DU LỊCH, 

KINH TẾ VẬN TẢI THỦY BỘ, KINH TẾ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG, KINH TẾ 

VẬN TẢI SẮT. 

 KHỐI XÉT TUYỂN: A00; A01; D07; D01; 

 BẬC ĐÀO TẠO:  - Đào tạo đại học 

- Đào tạo sau đại học 

 

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

Gồm nhiều giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học trong và ngoài nước. Trong đó, giảng viên cơ hữu của 

2 bộ môn gồm: 1 Giáo sư, 3 Phó Giáo sư, 6 Tiến sĩ; 11 Thạc sĩ. 

 

VỊ TRÍ CÔNG TÁC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

- Các cơ quan quản lý nhà nƣớc: Bộ GTVT, Tổng cục đường bộ, đường 

sắt, đường thủy, Tổng cục du lịch, Cục hàng không; Sở GTVT, Sở du lịch và 

thương mại, …  

- Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải: ô tô, vận tải & du lịch, vận tải 

thủy, hàng không, đường sắt: Tổng công ty hàng hải, du lịch, các công ty kinh 

doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường sông, đường 

biển, đường sắt, công ty du lịch nội địa và quốc tế, các cảng sông, cảng biển, 

cảng hàng không sân bay, các đơn vị kho vận, hậu cần, xuất nhập khẩu, các 

công ty logistic…  

- Các viện nghiên cứu, trƣờng đào tạo: về GTVT; du lịch, hàng không, 

đường sắt, đường bộ, đường thủy… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ: 

Địa chỉ: P407 – 408 Nhà A9, Trường Đại học GTVT, Số 3, Cầy Giấy, Phường 

Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại: 0243. 766.0398 

E-mail: fte@utc.edu.vn 

Website: http://fte.utc.edu.vn 

mailto:fte@utc.edu.vn

