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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 

(Ban hành theo Quyết định số 3236/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/12/2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) 
 

1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO 

- Ngành đào tạo:  

 + Tiếng Việt:    Quản trị kinh doanh 

 + Tiếng Anh:    Business administration  

- Trình độ:    Đại học 

- Mã ngành đào tạo:   52340101 

- Thời gian đào tạo:   4 năm  

- Giới thiệu tóm tắt về chƣơng trình đào tạo: Đào tạo cử nhân đại học ngành Quản trị 

kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững 

kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản lý kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên 

sâu về quản trị kinh doanh; có khả năng tư duy, làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm; có 

năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc; có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ thành thạo và các kỹ năng cơ bản về quản trị, điều hành hoạt động quản trị và quản 

trị kinh doanh trong các tổ chức hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội 

khác. 

2. CHUẨN NĂNG LỰC NGƢỜI HỌC ĐẠT ĐƢỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

2.1. Kiến thức: Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ pháp 

luật, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và đạt 

chuẩn kỹ năng ngoại ngữ và công nghệ thông tin cơ bản, người học sau khi tốt nghiệp sẽ có 

kiến thức mới nhất về lĩnh vực kinh tế, kiến thức chuyên ngành về quản trị và quản trị kinh 

doanh như hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát; kiến thức mới nhất về tạo động lực lao 

động trong tổ chức, về phương pháp điều hành doanh nghiệp, về xây dựng và triển khai chiến 

lược, về điều hành tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ.  

2.2. Kỹ năng 
2.2.1. Kỹ năng cứng (Kỹ năng chuyên môn) 

- Kỹ năng về hoạch định, tổ chức và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

- Kỹ năng làm việc và nghiên cứu độc lập, kỹ năng làm việc theo nhóm, thích ứng với 

môi trường kinh doanh, tổ chức công việc một cách sáng tạo. 

- Kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và thực 

hiện các hợp đồng kinh doanh; kỹ năng thuyết trình, truyền thông. 

- Kỹ năng sử dụng thành thạo một số phần mềm cho lĩnh vực quản trị, phần mềm lập kế 

hoạch tài chính và khai thác thông tin trên internet. 

2.2.2. Về kỹ năng mềm: Chương trình đào tạo hướng đến việc trang bị cho sinh viên các 

kỹ năng tác nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. Bên cạnh các kỹ năng 

cứng, sinh viên sẽ được trang bị và hoàn thiện các kỹ năng mềm như: lập kế hoạch; quản trị 

thời gian; kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, trình bày, thảo luận 

và thuyết phục người khác, kỹ năng làm việc hợp tác theo nhóm và kỹ năng làm việc độc lập 

để hoàn thành nhiệm vụ được giao, kỹ năng tự chụi trách nhiệm và giải quyết vấn đề, kỹ năng 

giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ 

2.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Người học được cung cấp đầy đủ kiến thức 

chuyên môn và các kỹ năng cần thiết vì vậy có thể độc lập, tự chủ thích nghi với các môi 
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trường làm việc khác nhau. Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, có khả năng chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện các hoạt động chuyên môn; Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

được giao; Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá 

và cải tiến các hoạt động chuyên môn; Có ý thức, trung thực và tự chịu trách nhiệm trước 

những hành vi và quyết định của mình trong công việc, bảo vệ môi trường, lợi ích cộng đồng; 

Có trách nhiệm xã hội cao. 

2.4. Thái độ: Tuân thủ luật pháp, các nguyên tắc và chuẩn mực khi thực hiện các hoạt 

động kinh tế. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tôn trọng đối tác, khách hàng và bạn 

hàng, trung thực trong khai thác và sử dụng thông tin kinh doanh. Năng động, tự tin, có trách 

nhiệm khi phục vụ khách hàng và cộng đồng. Thái độ cởi mở, thiện chí trong việc giải quyết 

các vấn đề liên quan đến công việc và đối tác kinh doanh. Có tinh thần hợp tác, học hỏi trong 

thực hiện công việc được giao. 

2.5. Tiếng Anh: Đạt trình độ bậc 3/6 (mức 3) Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam. 

2.6. Công nghệ thông tin: Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định 

hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƢỜI TỐT NGHIỆP 
Với kiến thức, năng lực chuyên môn đã được trang bị trong nhà trường, sau khi hoàn 

thành CTĐT, sinh viên có thể làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp, 

các ngân hàng thương mại, các tổ chức kinh tế khác ở những vị trí làm việc sau: 

- Có khả năng tự khởi nghiệp như thành lập doanh nghiệp với vai trò giám đốc doanh 

nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH; 

- Trưởng các phòng ban, bộ phân, phân xưởng, ca sản xuất, tổ kinh doanh trong các 

doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần; 

- Cán bộ, chuyên viên quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh 

tế, đặc biệt có lợi thế trong các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và 

thương mại tại các vị trí như: quản trị chiến lược, nhân sự, bán hàng, marketing, tài chính, bảo 

hiểm, sản xuất, kinh doanh, quan hệ khách hàng, quản trị thông tin, thương hiệu, kênh phân 

phối …Triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng phòng, ban, giám đốc bộ phận, dự 

án, giám đốc kinh doanh; 

- Quản lý hoặc trợ lý trong quản trị doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, trung tâm 

thương mại, khu vui chơi giải trí, ….; 

- Chuyên viên phân tích và tư vấn các vấn đề về thị trường và quản trị doanh nghiệp, nhân 

viên tác nghiệp trong các tổ chức kinh tế. Làm giám sát cho các nhãn hàng hoặc giám sát khu 

vực cho các công ty; 

- Nguyên cứu viên, giảng viên tại các viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp 

4. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƢỜNG 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân đại học ngành Quản trị kinh doanh có thể tiếp tục 

học lên cao học và tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước hoặc tự học suốt đời để 

cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công việc./. 
 

 HIỆU TRƢỞNG 
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