
BẢNG TỔNG HỢP CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP KHÓA ĐÀO TẠO 
(Kèm theo chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng của Trường Cao đẳng Công Nghiệp Hưng Yên) 

1. Tên nghề: Quản trị kinh doanh  
2. Mã nghề: 6340404 
3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng  
4. Hình thức đào tạo: Chính quy 
5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; 
6. Thời gian đào tạo: 2,5 năm (30 tháng); 5 học kỳ  
7. Mục tiêu đào tạo:  
a.Mục tiêu chung: 
 - Cử nhân nghề Quản trị kinh doanh được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quản lý, kinh tế, xã hội, nhân văn và pháp luật; có 
kiến thức chuyên sâu và hiện đại về khởi sự kinh doanh và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; có 
kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị kinh doanh trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều 
kiện môi trường cụ thể. 
 - Có kỹ năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; phong cách làm việc chuyên nghiệp, tầm nhìn sâu rộng và kỹ 
năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo. Kỹ năng sử dụng 
thành thạo các phần mềm cho lĩnh vực quản trị, phần mềm lập kế hoạch tài chính và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng sử dụng tiếng 
Anh trong giao dịch, đàm phán; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền thông. 
 - Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe, chủ động sáng tạo, có ý 
thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng 
tìm được việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 
 - Người học có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng “Quản trị kinh doanh” có thể làm việc tại các tổ chức cơ quan của Nhà nước hoặc 
các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế. 
b. Mục tiêu cụ thể: 

* Về kiến thức: 
- Kiến thức chung:  



 + Hiểu biết những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, từ đó vận dụng được những nguyên lý, những nội dung, tư tưởng trong hoạt động nhận thức, thực tiễn và khoa học 
chuyên ngành. 
 +  Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập 
nâng cao trình độ.  

 + Hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất, chương trình Giáo dục quốc phòng theo quy định của Bộ Lao động TBXH 
 + Nắm bắt được những kiến thức về tin học và ngoại ngữ 
 - Kiến thức chuyên môn: 
 + Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; phân tích, hoạch định chính sách, chiến lược, kế 
hoạch kinh doanh trong các lĩnh vực kinh tế. 
  + Nhận biết và giải thích được những vấn đề cơ bản về: Kinh tế xã hội, kinh tế học, pháp luật, chính sách kinh doanh, quản lý tài 
chính doanh nghiệp; những nguyên lý cơ bản về kế toán; thống kê phân tích đánh giá các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; những 
nguyên tắc, phương pháp cơ bản của ngành Quản trị kinh doanh và những vấn đề có liên quan. 
  + Nắm bắt được các hành vi doanh nghiệp, hành vi người tiêu dùng, hành vi của nhà sản xuất; phân tích được vai trò then chốt của 
nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 
 + Hiểu về quy trình bán hàng chuyên nghiệp, xây dựng các kế hoạch và chiến lược bán hàng, quản trị đội ngũ nhân viên bán hàng; 
Thiết kế hệ thống phân phối và lựa chọn thành viên phân phối, biết điều chỉnh quản lý hệ thống phân phối. 
 + Hiểu về pháp luật chung và luật kinh tế để tổ chức và thực hiện công việc kinh doanh theo đúng khuôn khổ pháp luật qui định. 
 * Về kỹ năng: 
 - Có kỹ năng thực hành chuyên môn và tác nghiệp trong tổ chức, thực hiện và kiểm tra đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp; quản trị nhân sự, hành chính văn phòng khoa học; quản trị tài chính và dự án đầu tư hiệu quả; quản trị marketing, siêu thị và 
thương mại điện tử phù hợp với cơ chế thị trường;  
 - Hiểu được quy trình vận hành doanh nghiệp, từ đó sẵn sàng tham gia và phối hợp vào các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, 
kiểm tra, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất;  
  - Nghiên cứu và dự báo tình hình thị trường; 
 - Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm; 
 - Xây dựng và phát triển kênh phân phối; 
 - Sử dụng công cụ marketing trực tuyến phục vụ bán hàng và phát triển thị trường; 



 - Tổ chức các sự kiện phục vụ bán hàng và phát triển thị trường; 
 - Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng; 
 - Năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam 
 * Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm 
 - Chấp hành nghiêm nội quy, quy định và thời gian làm việc; 
 - Chủ động trong học tập, làm việc; 
 - Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, tự cập nhật những quy định mới và kiến thức mới 
trong lĩnh vực công tác; 
 -Tự chịu trách nhiệm về công việc của mình, chịu trách nhiệm liên đới về các công việc khác có liên quan theo nguyên tắc an toàn 
nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp; 
 - Có trách nhiệm trong hướng dẫn, giám sát công việc của người liên quan để thực hiện đúng quy trình công việc được giao; 
 - Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; 
 - Có nhu cầu phát triển bản thân, có tinh thần cầu tiến; 
 - Có khả năng đánh giá kết quả thực hiện công việc của bản thân, của nhóm 
 * Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
 - Sau khi tốt nghiệp, sinh viên nghề Quản trị kinh doanh có cơ hội làm việc ở lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ trong các loại 
hình doanh nghiệp như: các công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân; các hộ kinh doanh; cửa hàng; siêu thị. 
 - Cán bộ quản lý cấp trung tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;  
 - Hành nghề tư vấn kinh doanh và làm dịch vụ quản lý (khi đủ điều kiện quy định) cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; 
 - Làm việc trong các tổ chức cơ quan nhà nước.  
 * Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường  
 - Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo.  
 - Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng học tập liên thông lên Đại học có cùng ngành, khối ngành đào tạo và những bậc học 
cao hơn của các ngành đào tạo khác đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.  
8. Khối lượng kiến, kỹ năng và thời lượng: 
 - Số lượng môn học, mô đun: 35 
 - Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  2.175  giờ; tương đương: 96 tín chỉ 
 - Khối lượng các môn học chung: 435 giờ (tương đương: 21 tín chỉ); chiếm: 20% của khóa học 



 - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.740 giờ (tương đương: 75 tín chỉ); chiếm: 80 % của khóa học 
 - Khối lượng các giờ lý thuyết: 772 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.312 giờ; kiểm tra: 91 giờ 

Bậc 
trình 
độ 

Chuẩn đầu ra 
Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 

Thể hiện tại các môn 
học, mô đun, học phần  

Khối 
lượng 

học tập 
(giờ/tín 

chỉ) 

Văn bằng 
cấp sau tốt 

nghiệp 
 

Ghi 
chú 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ 

và trách nhiệm 

Bậc 5 
(Trình 
độ 
cao 
đẳng) 

Kiến thức cơ bản: 
+ Vận dụng được kiến 
thức tin học, ngoại 
ngữ trong công tác 
quản trị; 
+ Tuân thủ quy định 
của Pháp luật 

Kỹ năng nhận biết 
+ Nhận biết được các hoạt 
động cơ bản trong quản trị 
kinh doanh 
+ Các kỹ năng cơ bản cần 
thiết cho nhà quản trị 

+ Có tác phong 
công nghiệp, năng 
động, sáng tạo và 
có tính tự lập cao. 

- Tin học 
- Ngoại ngữ (Tiếng 
anh) 
- Pháp luật   
- Giáo dục chính trị 
- Giáo dục thể chất 
- Giáo dục QP- An 
ninh 

435/21 

Bằng tốt 
nghiệp 
cao đẳng 

 

Kiến thức cơ sở 
+ Vận dụng được 
những kiến thức cơ 
bản về kinh tế vào 
quản trị doanh nghiệp 

Kỹ năng sử dụng 
+  Nhận biết được sự ảnh 
hưởng của các yếu tố kinh 
tế vĩ mô, vi mô tới tình 
hình thực tế của doanh 
nghiệp; 
+ Lập mô hình cơ cấu tổ 
chức doanh nghiệp; 
+ Thiết lập hệ thống tiêu 
thụ sản phẩm hiệu quả; 
+ Lập kế hoạch chi tiết về 
sản xuất kinh doanh phù 
hợp với từng loại hình 

+ Có ý thức tổ 
chức kỷ luật, có 
sức khỏe và trách 
nhiệm khi thực 
hiện công việc sau 
này tại các doanh 
nghiệp. 

- Luật kinh tế 
- Kinh tế vĩ mô 
- Kinh tế vi mô 
- Nguyên lý kế toán 
- Quản trị học 
- Kỹ năng giao tiếp  
- Nguyên lý thống kê 
- Kinh tế quốc tế 
 

405/19 

 



Bậc 
trình 
độ 

Chuẩn đầu ra 
Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 

Thể hiện tại các môn 
học, mô đun, học phần  

Khối 
lượng 

học tập 
(giờ/tín 

chỉ) 

Văn bằng 
cấp sau tốt 

nghiệp 
 

Ghi 
chú 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ 

và trách nhiệm 

doanh nghiệp; 
+ Thiết lập mối quan hệ 
giữa doanh nghiệp với các 
đối tác; 
 

Kiến thức chuyên 
môn 
+ 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; 
 

Kỹ năng đánh giá, nhận 
xét và phản hồi 
+ Cung cấp đầy đủ các 
thông tin kinh 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; 
+ Lập báo cáo kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp; 
+ Lập kế hoạch tuyển 
dụng, đào tạo nhân lực, kế 
hoạch tiền lương; 
+ Tư vấn cho nhà quản lý 
trong việc kiểm soát, vệ 

Đánh giá 
+ Đánh giá kỹ 
năng của nhân viên 
và phản hồi của 
khách hàng. 

- Tiếng Anh chuyên 
ngành 
- Marketing căn bản 
- Quản lý chất lượng 
- Giao tiếp KD và 
thuyết trình 
- Quản trị dự  án đầu 
tư 
- Kế toán doanh 
nghiệp phần 1 
- Kế toán doanh 
nghiệp phần 2 
- Thống kê doanh 
nghiệp 
- Quản trị văn phòng 
- Quản trị doanh 
nghiệp 
- Quản trị chiến lược 

1..335/56 

 



Bậc 
trình 
độ 

Chuẩn đầu ra 
Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 

Thể hiện tại các môn 
học, mô đun, học phần  

Khối 
lượng 

học tập 
(giờ/tín 

chỉ) 

Văn bằng 
cấp sau tốt 

nghiệp 
 

Ghi 
chú 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ 

và trách nhiệm 

sinh môi trường  
+ Tham mưu cho lãnh đạo 
doanh nghiệp những ý 
kiến cải tiến công tác quản 
trị doanh nghiệp phù hợp 
với từng thời kỳ kinh 
doanh; 
+ Thiết lập mối quan hệ 
giữa 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 

- Quản trị nhân lực 
- Quản trị sản xuất và 
tác nghiệp 
- Kinh tế môi trường 
- Kinh tế phát triển 
- Phân tích hoạt động 
kinh doanh 
- Thực hành nghề 
nghiệp 
- Thực tập tốt nghiệp 
- Quản lý công nghệ 
- Quản trị bán hàng 
- Thị trường chứng 
khoán 

 
                                                                                                                                                                      Hiệu trưởng 
                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
                    Nguyễn Khắc Ngọc 


