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NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH  

 

TT Nội dung Trình độ Cao đẳng – hệ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

- Tuyển sinh theo 2 phương thức: 

o Phương thức 1: XÉT TUYỂN căn cứ kết 

quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. 

o Phương thức 2: XÉT TUYỂN căn cứ kết 

quả học tập trong học bạ THPT. 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ người học (như 

phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) 

Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường 

luôn đáp ứng cho nhu cầu học tập của học 

sinh, sinh viên như: Phòng học lý thuyết và 

thực hành luôn đáp ứng đủ để phục vụ công 

tác giảng dạy, phòng thư viện, phòng thực 

hành, phòng mô phỏng doanh nghiệp, 

phòng thí nghiệm... 

III Đội ngũ giảng viên 

1 Tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh, 16 thạc sĩ, 1 cử 

nhân. 100% giảng viên có chuyên ngành 

phù hợp với ngành đào tạo. 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

Học sinh có thể tham gia đoàn thể như đoàn 

thanh niên, hội sinh viên, câu lạc bộ văn thể 

mỹ, câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ nhà 

kinh doanh tương lai... 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập của người 

học 

Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, 

có trách nhiệm trong công việc. 

Có ý thức học tập nâng cao trình độ, kiến 



thức, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu 

cầu xã hội. 

Nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời và 

cải thiện kỹ năng mềm. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

1. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân kinh doanh trình độ 

cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức 

kinh doanh và sức khoẻ tốt; có kiến thức, 

kỹ năng về kinh doanh và quản trị ở các 

doanh nghiệp; có khả năng phân tích hoạt 

động sản xuất kinh doanh và đề xuất ý kiến 

giúp lãnh đạo doanh nghiệp tiến hành các 

công việc quản lý doanh nghiệp; có khả năng 

hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch 

kinh doanh; tổ chức hoạt động kinh doanh và 

tạo lập doanh nghiệp mới; thành thạo trong 

việc quản lý kế hoạch, quản lý sản xuất và tạo 

điều kiện học viên tự phát triển toàn diện cá 

nhân và học tập suốt đời. 

2. Kiến thức 

Hiểu biết các nguyên lý cơ bản và các 

phương pháp quản trị trong các lĩnh vực về 

marketing, quản lý chất lượng, quản lý bán 

hàng, nghiệp vụ kinh doanh, quản lý doanh 

nghiệp, quản trị nguồn nhân lực; 

Giải thích được các khái niệm cơ bản 

trong hoạt động kinh doanh; 

Có kiến thức cơ bản trong luật đại 

cương, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 

văn phù hợp với chuyên ngành được đào 

tạo; 

Nhận thức được những giá trị của các 



nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê 

nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt nam, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

3. Kỹ năng 

Đàm phán và xử lý được các tình 

huống trong kinh doanh. 

Lập được kế hoạch phương án kinh 

doanh, khai thác và phát triển thị trường. 

Tổ chức và quản lý được đội nhóm 

trong kinh doanh. 

Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý 

bán hàng. 

Dịch thuật được các tài liệu tiếng Anh 

liên quan đến công việc. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

 

Năng lực công nghệ thông tin: đạt 

chứng chỉ B tin học do trường Cao đẳng 

Công nghệ Thủ Đức cấp, sinh viên có khả 

năng sử dụng Excel phục vụ cho chuyên 

ngành. 

Về năng lực Tiếng Anh, sinh viên phải 

đạt một trong số các chứng chỉ sau:  chứng 

chỉ TOEIC 450 (2 kỹ năng) do ETS cấp; 

chứng chỉ IELTS 4.5 do British Council 

hoặc IDP Australia cấp; chứng chỉ 

TOEFL(iBT) 45 do ETS cấp; chứng chỉ 

FCE 45 do Đại học Cambridge Vương 

Quốc Anh cấp 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Là người hoạch định và thực thi chiến 

lược trong các bộ phận: phòng kinh doanh, 

phòng bán hàng, phòng nhân sự, phòng tiếp 



thị quảng cáo, chăm sóc khách hàng, giám 

sát thị trường ở tất các loại hình công ty và 

các tổ chức khác 
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