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1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  

 

1.1 Mục tiêu chung 

Trang bị kiến thức về doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc 

thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp. 

 

1.2 Mục tiêu cụ thể 

 

1.2.1 Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 

• Sau khi học xong, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức sau: 

- Vận dụng kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị 

- Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp 

- Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công 

tác quản trị doanh nghiệp 

- Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp 

• Sau khi học xong, sinh viên sẽ có được các kỹ năng sau:  

- Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp 

- Xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật 

- Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả 

- Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp 

- Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

- Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

- Cung cấp đầy đủ các thông tin kin tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục 

vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan 

- Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp 

phù hợp với từng thời kỳ doanh nghiệp 

- Thiết lập mối quan hệ giữ doanh nghiệp với các đối tác 

- Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh 

doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ 

 

1.2.2 Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng 

• Chính trị, đạo đức: 

- Luôn chấp hành các nội quy, quy chế của nhà trường 

- Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến 

- Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý 

- Có phẩm chất và thái độ học tập suốt đời 



• Thể chất, quốc phòng: 

- Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội 

- Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành hiến pháp và 

pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng 

- Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng 

của đất nước 

 

1.3 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã 

hội 

- Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách 

hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh 

và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ 


