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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014
Ngành: Nhóm ngành Quản trị kinh doanh
STT
I

Nội dung
Điều kiện tuyển sinh

Hệ đào tạo chính quy
Cao đẳng
- Thí sinh có văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông
hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
- Đáp ứng các nhu cầu về sức khỏe, đủ các điều kiện dự

thi khác theo Qui chế tuyển sinh đại học và cao đẳng
chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II

III

Điều kiện cơ sở vật chất - Đầy đủ phục vụ tốt cho việc học.
của cơ sở giáo dục cam - Nhà trường có 6 phòng máy được trang bị hiện đại,
đảm bảo 01 máy/sinh viên, với 40 máy/phòng.
kết phục vụ người học
(như phòng học, trang - Có thư viện rộng rãi, thoáng mát.
thiết bị, thư viện,....)
Đội ngũ giảng viên

- GV cơ hữu: 14 GV
- GV CH2: 7 GV. Thỉnh giảng: 00 GV

IV

Các hoạt động hỗ trợ học - Cố vấn học tập của lớp
tập, sinh hoạt cho người - Hệ thống đăng ký học tập trên mạng.
học
- Hệ thống bài giảng và thư viện điện tử.
- Các hoạt động thể thao, đoàn thể của sinh viên.

V

Yêu cầu về thái độ học - Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ
chức kỷ luật, tác phong làm việc khoa học;
tập của người học
- Có tinh thần hợp tác, có ý thức bảo mật thông tin, bản
quyền, khả năng làm việc theo nhóm;
- Không ngừng học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp để
đáp ứng sự phát triển của khoa học công nghệ;

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ Mục tiêu kiến thức:
năng, trình độ ngoại ngữ - Phải tích lũy đủ 100 tín chỉ của chương trình đào tạo;
đạt được
- (Tích lũy = học đủ + thi đạt)

- Có kiến thức chuyên môn quản lý điều hành một tổ
chức kinh doanh (tập đoàn, tổng công ty, công ty,
doanh nghiệp nhà nước, DN liên doanh, DN tư nhân,
công ty cổ phần);
- Nắm vững nghiệp vụ quản trị bưu chính viên thông,
quản trị sản xuất kinh doanh, kiến thức kinh doanh
quốc tế, quản trị (chiến lược, tài chính, bán hàng, xuất
nhập khẩu, dự án, nhân sự);
- Có năng lực công tác nghiệp vụ thương mại ở cấp độ
một tổ chức kinh doanh với vai trò giám đốc, phó giám
đốc thương mại, siêu thị, trưởng phòng ban chức năng
công ty, hợp tác xã mua bán,…;
- Có khả năng nghiên cứu nắm bắt thị trường trong nước
và quốc tế để xây dựng chiến lược kinh doanh.
Kỹ năng:
- Có khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh, duy trì
sản xuất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm, phát triển
nguồn nhân lực; Đề xuất các dự án đầu tư trong nước
hoặc nước ngoài; Đảm bảo gia tăng giá trị doanh
nghiệp trên thị trường chứng khoán;
- Biết xử lý tình huống biến động thị trường, suy thoái
kinh tế, biến động môi trường kinh doanh,…;
- Có khả năng làm việc độc lập, biết đàm phán thương
thảo hợp đồng kinh tế;
- Chứng chỉ quốc gia tin hcoj B.
- TOEIC 350 hoặc tương đương.
VII

Vị trí làm việc sau khi tốt - Các công ty, tập đoàn, xuất nhập khẩu, thị trường
chứng khoán;
nghiệp ở các trình độ
- Các công ty kinh doanh, phân phối sản phẩm;
- Các trưởng, phó bộ phận chức năng của công ty;
- Các cơ quan nhà nước về kinh doanh – hợp tác quốc tế.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2013
Hiệu trưởng
(Đã ký)
PGS.TS Nguyễn Tác Anh

