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1. Kiến thức 

1.1. Hiểu được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật, quốc 

phòng và an ninh, giáo dục thể chất để vận dụng và giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

1.2. Vận dụng được kiến thức về toán học và ngoại ngữ để tiếp thu kiến thức 

giáo dục chuyên nghiệp và học tập nâng cao trình độ. 

1.3. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014  của Bộ 

Thông tin và truyền thông . 

1.4. Phân tích được quan hệ cung cầu trên thị trường, chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, 

phương pháp kế toán và hạch toán các quá trình kinh tế chủ yếu, chính sách 

marketing và thương mại. 

1.5. Phân tích được chiến lược kinh doanh, hoạch định nguồn nhân lực, quá 

trình xây dựng và phát triển thương hiệu. 

1.6. Vận dụng được các kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát để 

quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại các tổ chức kinh tế. 

2. Kỹ năng 

2.1. Giải quyết được các vấn đề về hoạch định chính sách, phát triển nguồn 

nhân lực, quản trị chất lượng, xây dựng và phát triển thương hiệu phù hợp với mục 

tiêu, sứ mệnh của tổ chức kinh tế. 

2.2. Ra quyết định độc lập, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh dựa 

trên phân tích, đánh giá các chính sách quản lý và điều hành tổ chức kinh tế. 

2.3. Xây dựng và tổ chức triển khai được phương án, dự án sản xuất kinh 

doanh. 

2.4. Truyền đạt được vấn đề, giải pháp chuyên môn tới người khác một cách 

rõ ràng dễ hiểu, đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả 

thực hiện của các thành viên trong nhóm.  



2.5. Có kỹ năng hợp tác, thích ứng với môi trường, công việc mới và dẫn dắt, 

khởi nghiệp, tạo việc làm cho bản thân, cho người khác. 

2.6. Có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc hoặc tiếng 

Nhật đạt bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương  

3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

3.1. Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và làm việc theo nhóm, chịu 

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi. 

3.2. Có khả năng định hướng, lập kế hoạch, điều phối, quản lý, hướng dẫn, 

giám sát, đánh giá và đưa ra kết luận các công việc thuộc chuyên môn nghề nghiệp. 

3.3. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, định hướng, đưa ra kết luận và bảo 

vệ quan điểm cá nhân trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. 

3.4. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và 

cải thiện hiệu quả các hoạt động sản xuất liên quan đến quản trị kinh doanh. 

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Quản trị kinh doanh; đảm nhận 

được công việc tại các tổ chức kinh tế, các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu thuộc 

lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh với vai trò quản trị và điều hành kinh doanh; tự 

tạo lập doanh nghiệp về sản xuất hoặc kinh doanh; làm công tác giảng dạy, nghiên 

cứu tại các cơ sở đào tạo và Viện nghiên cứu; đủ điều kiện theo học ở các bậc trình 

độ cao hơn. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

5.1. Có khả năng tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong và 

ngoài nước để đạt trình độ, bằng cấp cao hơn ở tất cả các bậc đào tạo theo tiêu 

chuẩn trong nước và quốc tế. 

5.2. Có khả năng tiếp tục tự học tập, nghiên cứu để không ngừng nâng cao 

trình độ. 

6. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo 
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