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1.Về kiến thức:
a. Chính trị: Hiểu biết cơ bản về đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước; chủ nghĩa Mac
Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam.
b. Kinh tế: Có kiến thức cơ bản về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, tài chính – tiền tệ, thị trường chứng
khoán, thuế vụ, marketing,…
c. Khoa học – toán ứng dụng: Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong kinh tế, kinh tế
lượng, thống kê… bảo đảm khả năng tính toán, phân tích các hoạt động kinh doanh tại doanh
nghiệp.
d. Khoa học quản trị: Có kiến thức chuyên sâu về khoa học quản trị để ứng dụng trong công tác
quản trị kinh doanh như: Quản trị sản xuất & dịch vụ, quản trị chất lượng sản phẩm, nghiên cứu
và quản trị marketing, quản trị tài chính, quản trị dự án, quản trị nguồn nhân lực, quản trị rủi ro
trong kinh doanh, quản trị chuỗi cung ứng…
e. Pháp luật: Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, luật kinh tế, luật kinh doanh quốc tế.
f. Hoạch định: Có kiến thức cơ bản về chiến lược xây dựng nguồn nhân lực, chiến lược tài chính,
chiến lược marketing…để có thể hoạch định và tham gia hoạch định về chiến lược và chính sách
kinh doanh, xây dựng chương trình & kế hoạch kinh doanh tại các doanh nghiệp.
2. Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng:
Trên cơ sở kiến thức được trang bị nêu trên, sinh viên được rèn luyện thêm các kỹ năng chuyên
môn để có khả năng đảm nhận các hoạt động sau đây tại các doanh nghiệp:
a. Quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh; Xây dựng, tổ chức quản lý thực hiện các dự án đầu
tư trong kinh doanh
b. Hoạch định các chiến lược tài chính, marketing, chính sách kinh doanh;
c. Thương thảo, ký kết các hợp đồng kinh tế;

d. Phân tích hoạt động, đánh giá hiệu quả các hoạt động kinh doanh;
e. Xử lý các tình huống phát sinh, tổ chức phòng ngừa các rủi ro trong kinh doanh;
f. Phát triển quan hệ quốc tế trong kinh doanh;
g. Quản trị, phát triển nguồn nhân lực để phục vụ có hiệu quả hoạt động kinh doanh;
h. Quản trị tài sản, tài chính doanh nghiệp.
Kỹ năng mềm:
a. Có khả năng thăm dò, tiếp xúc, thu hút, thương lượng với các đối tượng khách hàng;
b. Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm (team-work) để đạt hiệu quả tốt trong công tác;
c. Có khả năng trình bày, thuyết phục trước đám đông và theo từng đối tượng khách hàng về mục
tiêu kinh doanh của doanh nghiệp; hợp tác triển khai thực hiện các dự án, kế hoạch kinh doanh;
d. Có trình độ tiếng Anh căn bản khi tốt nghiệp tương đương với 500 điểm TOEIC trở lên để có
thể sử dụng và nâng cao trong quá trình làm việc;
e. Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng cần
thiết trong hoạt động kinh doanh;
f. Có khả năng xây dựng & phát triển môi trường văn hóa cho doanh nghiệp.
- Về thái độ
a. Có phẩm chất đạo đức kinh doanh, có tinh thần nghề nghiệp, không vì tư lợi mà lừa dối khách
hàng;
b. Có tinh thần trách nhiệm, tác phong đứng đắn trung thực, thái độ vui vẻ, lịch sự trong giao tiếp;
c. Có tinh thần cầu tiến, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ trong quá trình làm việc và quan hệ
trong kinh doanh;
d. Có ý thức tôn trọng, chấp hành luật pháp nhà nước, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung.
3 .Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
a. Có khả năng đảm nhận các vị trí công tác tại các doanh nghiệp từ nhân viên chuyên môn, chuyên
viên nghiên cứu, đến các chức vụ trưởng phó phòng, trợ lý, giám đốc, phó giám đốc, thành viên
Hội đồng Quản trị…

b. Có khả năng làm Trưởng, Phó, chuyên viên, nhân viên trong Ban Quản lý Dự án đầu tư, kinh doanh.
c. Có khả năng tham gia các đoàn công tác đối ngoại của các tổ chức kinh tế để thăm dò, thương
thảo, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác.
d. Có khả năng đảm nhận các công việc và vị trí được phân công tại các cơ quan quản lý Nhà nước.
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
a. Tham dự các chương trình đào tạo chuyên sâu, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật công
nghệ…trong và ngoài nước.
b. Tham dự các chương trình đào tạo sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) trong lĩnh vực kinh tế,
quản trị kinh doanh tại các trường đại học trong và ngoài nước.

