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CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

1. Tên ngành đào tạo: 

- Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh 

- Tiếng Anh: Business Administration 

2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

3. Yêu cầu về kiến thức: 

a. Kiến thức cơ bản: 

- Có kiến thức cơ bản về cơ sở khoa học của quản lý và quản trị kinh doanh;  

- Có kiến thức về công cụ và phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh và 

quản lý, vận dụng trong môi trường kinh doanh hội nhập quốc tế. 

b. Kiến thức chuyên sâu: 

- Cập nhật kiến thức chuyên sâu về hoạch định chiến lược kinh doanh, quản trị dự án 

kinh doanh;  

- Có kiến thức chuyên sâu về phân tích, tổng hợp thông tin để ra quyết định quản trị 

kinh doanh và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả; 

- Có kiến thức chuyên sâu về kiểm soát và điều chỉnh hoạt động trong các lĩnh vực 

quản trị kinh doanh. 

4. Yêu cầu về kỹ năng: 

a. Kỹ năng cứng 

-  Kỹ năng tư duy: Có tư duy khoa học, tư duy chiến lược, tư duy phản biện, có khả 

năng lập luận, có kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề, có năng lực sáng tạo, đổi 

mới trong thực tiễn công việc; 

-  Kỹ năng nhân sự: Nâng cao kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, động viên, khuyến khích 

người lao động trong tổ chức; nâng cao khả năng tạo dựng, phát triển, duy trì quan hệ bên 

trong và bên ngoài tổ chức; 

-  Kỹ năng tác nghiệp: Có thể vận dụng các kiến thức chuyên sâu để thực hiện các 

hoạt động tác nghiệp trong các tổ chức như lập và phân tích dự án đầu tư, phân tích và dự 

báo thị trường, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị nhân lực, quản trị chuỗi cung ứng, 

quản trị thương hiệu, kinh doanh trong môi trường quốc tế.  

b. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm 

và giải quyết xung đột; 

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, ...; 

- Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo một số phần mềm xử lý dữ liệu; 
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- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng Anh B1 nội bộ hoặc tương đương. 

5. Yêu cầu về thái độ: 

- Có phẩm chất đạo đức cá nhân như bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách 

nhiệm, linh hoạt, sáng tạo; 

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và 

với cộng đồng; 

- Có phẩm chất đạo đức xã hội như tôn trọng luật pháp, có tinh thần kỷ luật, có lối 

sống trong sáng, lành mạnh. 

6. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp: 

Học viên tốt nghiệp chương trình có thể đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý cấp cao 

và cấp trung tại các doanh nghiệp tại các công ty vừa và nhỏ đến các tập đoàn lớn trong và 

ngoài nước.  

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: 

-  Có khả năng tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước để 

đạt trình độ, bằng cấp cao hơn ở tất cả các bậc đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước và quốc 

tế;  

- Có khả năng tiếp tục tự học tập, nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ. 

8. Các chương trình, tài liệu quốc tế mà nhà trường tham khảo. 

- Chuẩn đầu ra của trường đại học Monash, Australia. 

- Chuẩn đầu ra của trường đại học Quốc gia Hà Nội. 
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