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 Về kiến thức: 

1. Kiến thức về lý luận chính trị: 

2. Kiến thức về ngoại ngữ: 

Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ của học viên đạt được ở mức 

tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu Âu, đáp ứng yêu cầu theo khoản 

1a điều 28 thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Kiến thức chuyên ngành 

- Quản lý, tổ chức và triển khai được các hoạt động quản trị tài chính để xây dựng và 

trình bày được các định hướng, chiến lược, kế hoạch về tài chính; 

- Quản lý, tổ chức và triển khai được các hoạt động quản trị dự án để thiết lập, trình 

bày và quản lý được một dự án đầu tư; 

- Quản lý, tổ chức và triển khai được các hoạt động quản trị cung ứng để xây dựng, 

thực hiện và quản lý được một kế hoạch cung ứng vật tư; xây dựng được, điều hành 

được kế hoạch sản xuất, lịch trình sản xuất cho doanh nghiệp; 

- Quản lý, tổ chức và triển khai được các hoạt quản trị nguồn nhân lực để hoạch định 

nhận sự, xây dựng được kế tuyển dụng, kế hoạch đào tạo – phát triển nguồn nhân 

lực cho doanh nghiệp; 

- Quản lý, tổ chức và triển khai được các hoạt động quản trị thương hiệu, để xây dựng 

được chiến lược phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp; 

- Vận dụng được các kiến thức quản trị điều hành để vận hành được các hoạt động 

quản trị vận hành trong san xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Tổ chức và triển khai được các hoạt động thương mại điện tử, các hình thức quảng 

bá, bán hàng qua mạng internet; 

- Biết được qui trình hoạch định chiến lược cấp vĩ mô. 

4. Kiến thức bổ trợ 



Có kiến thức chung về lĩnh vực kinh tế như: kế toán, tài chính ngân hàng, có trình 

độ ngoại ngữ cao đặt một trong các chứng chỉ sau: 

- IELTS 4.5 trở lên do Hội đồng Anh (British Council); 

- IDP Education Pty Ltd cấp; 

- TOEFL 450 IPT, TOEFL 133 CBT, TOEFL 45 iBT do ETS, IIG hoặc IIE cấp;  

- TOEIC 450 do ETS cấp; 

- Khung Châu Âu B1 (do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Trường Đại 

học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế, Trường 

Đại học Sư phạm Tp.HCM, Trường Đại học Hà Nội cấp). 

5. Kiến thức luận văn tốt nghiệp 

- Trình bày các kiến kiến thức cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, kết quả quả 

nghiên cứu cụ thể trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh. Kết quả nghiên cứu 

của luận văn phải có giá trị đối với lĩnh vực nghiên cứu, hoạt động thực tiễn của 

doanh nghiệp, ngành nghề cụ thể; 

- Kết quả nghiên cứu luận văn được khuyến khích đăng trên các tạp chí khoa học 

thuộc Danh mục Tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa 

học qui đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Hội đồng Chức 

danh Giáo sư Nhà nước. 

 Về kỹ năng: 

1. Các kỹ năng nghề nghiệp 

- Hoạch định, tổ chức và triển khai thực hiện được một kế hoạch trong kinh doanh: 

kế hoạch bán hàng, cung ứng vật tư, marketing, kinh doanh,…; 

- Thực hiện được công tác hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra, kiểm soát các 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Hoạch định, tổ chức và triển khai được chiến lược phát triển doanh nghiệp như: 

tuyển dụng và đào tạo nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển thương 

hiệu; kinh doanh…; 

- Thực hiện được các cuộc khảo sát nhằm thu thập thông tin phục vụ cho việc phân 

tích môi trường kinh doanh, phân tích tình hình hoaṭ đôṇg kinh doanh của doanh 

nghiêp̣ và đề xuất, tham mưu cho lañh đaọ doanh nghiêp̣ các biêṇ pháp quản tri ̣

nhằm nâng cao hiêụ quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiêp̣. 

2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề 

- Tư duy, nhận thức tốt, khái quát hóa được tình hình kinh tế, tài chính quản trị trong 

và ngoài doanh nghiệp; 

- Phát hiện được điểm yếu, điểm mạnh, cơ hội, nguy cơ và đề xuất giải pháp để hoàn 

thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 



- Xử lý được các tình huống, giải quyết được các vấn đề đang diễn ra tại doanh nghiệp. 

3. Khả năng nghiên cứu 

- Thiết kế được một chương trình nghiên cứu thị trường; Phân tích và đo lường được 

các nội dung nghiên cứu định tính và định lượng các vấn đề kinh tế, tài chính, nhân 

sự tại doanh nghiệp; 

- Triển khai, kiểm tra đánh giá được qui trình thu thập thông tin thứ cấp và sơ cấp 

phục vụ cho nghiên cứu; 

- Thiết kế và đánh giá được bảng khảo sát điều tra thu thập thông tin; 

- Sử dụng thành thạo được phần mềm SPSS phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa 

học; 

- Vận hành được các kỹ thuật, các phương pháp xử lý số liệu sơ cấp, thứ cấp; 

- Phân tích, đánh giá và kết luận được kết quả xử lý các thông tin sơ cấp, thứ cấp từ 

đó đưa ra những giải pháp giải quyết tốt nhất cho vấn đề nghiên cứu. 

4. Khả năng tư duy theo hệ thống  

- Vận dụng được một cách logic các chức năng của quản trị như hoạch định, tổ chức, 

lãnh đạo và kiểm tra để giải quyết các vấn đề trong quản trị; 

- Xác định được những vấn đang tồn tại, phát sinh và mối tương quan giữa chúng để 

làm cơ sở giải quyết; 

- Vận dụng được các kỹ thuật và phương pháp đặt vấn đề, giải quyết các vấn đề trong 

quản trị theo một hệ thống: cơ sở lý luận, xây dựng mô hình, kiểm tra mô hình, và 

kết luận giải pháp; 

- Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp; 

- Tổ chức sắp xếp được các công việc trong các bộ phận nhân sự, bán hàng, 

marketing…; 

- Nhận thức, cập nhật được những vùng kinh tế, những thay đổi về văn hóa kinh tế xã 

hội trong và ngoài nước; 

- Thích nghi được trong môi trường làm việc áp lực và hội nhập. 

5. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Có năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất 

những sáng kiến có giá trị; 

- Có khả năng định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm 

việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; 

- Đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên 

môn nghiệp vụ; 



- Bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; 

- Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; 

- Có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; 

- Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ 

công việc được giao; 

- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn. 


