
GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

1. Mục tiêu đào tạo  

Đào tạo các cử nhân Quản trị kinh doanh có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh 

và quản lý; có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích môi trường kinh 

doanh, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tư duy chiến lược; sử dụng thành thạo tin học, 

ngoại ngữ; có năng lực làm việc trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau. 

2. Chương trình đào tạo và nội dung chương trình 

- Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Chuyên ngành đào tạo: bao gồm 02 ngành: Quản trị doanh nghiệp và Quản trị 

kinh doanh tổng hợp. 

- Nội dung chương trình: bao gồm 130 tín chỉ trong đó có 34 tín chỉ kiến thức đại 

cương về lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự 

nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn; kinh tế xã hội; 96 tín chỉ kiến thức cơ sở ngành và 

chuyên ngành Quản trị kinh doanh như: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh; tổ 

chức quá trình sản xuất, quá trình cung ứng, quá trình phân phối; tổ chức hoạt động 

marketing và bán hàng của doanh nghiệp; tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh, tổ chức 

nhân lực và hệ thống thông tin quản lý; viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh và đề 

tài khóa luận tốt nghiệp. 

3. Nhu cầu lao động của ngành đào tạo 

Nhu cầu nhân lực về cử nhân ngành Quản trị kinh doanh hiện nay tương đối lớn 

đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng liên tục và ổn định, hội nhập 

quốc tế ngày càng sâu rộng. Cơ hội việc làm đa dạng, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm 

nhận nhiều vị trí khác nhau ở các doanh nghiệp trên cả nước và quốc tế. 

4. Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

thuộc mọi thành phần kinh tế: Từ các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, các tổ 

chức phi chính phủ đến các ngân hàng, doanh nghiệp, hoặc tự khởi nghiệp kinh doanh. 

- Sinh viên tốt nghiệp Quản trị kinh doanh phù hợp các vị trí trong các bộ phận 

quản trị nhân sự, kinh doanh, marketing, bán hàng, hành chính, xuất nhập khẩu, tín 

dụng,… 

5. Các điểm mạnh của Ngành đào tạo tại Trường ĐH Thủy Lợi 

- Sinh viên luôn được tham gia các chương trình định hướng học tập và định 

hướng nghề nghiệp.  

- Lộ trình học tập, rèn luyện rõ ràng. 



- Đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình, năng nổ, được đào tạo bài bản về Ngành Quản 

trị kinh doanh tại các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước, có kinh nghiệm thực 

tiễn. 

- Trường nằm tại trung tâm thành phố, thuận tiện đi lại, có rất nhiều cơ hội làm 

thêm, trải nghiệm thực tiễn hoạt động kinh doanh. 

- Cơ sở vật chất của trường đầy đủ, tiện nghi. 

- Sinh viên được đào tạo về kỹ năng mềm và tham gia nhiều câu lạc bộ nhằm phát 

triển bản thân. 

6. Thông tin liên hệ 

- Bộ môn Quản trị kinh doanh (tư vấn ngành nghề) 

TS. Trần Quốc Hưng: hungtq@tlu.edu.vn 

TS. Nguyễn Thế Hòa: nthoa56.ktcs@tlu.edu.vn 

ThS. Triệu Đình Phương: phuongtd@tlu.edu.vn 

Văn phòng Bộ môn QTKD: 043.5642129 

- Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học (tư vấn quy chế, phương thức xét 

tuyển) 

Điện thoại: 04.3563.1537 hoặc 04.3852.4529; Fax: 04.35638923 

Website: http://tuyensinh.tlu.edu.vn; Fanpage: www.facebook.com/tuvanthiTLU 

Địa chỉ: Nhà A4 - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. 
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