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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CĐ CN&QT SONADEZI 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 

Tên chương trình:           CTĐT Cử nhân Cao đẳng QTKD 

Trình độ đào tạo:       Cao đẳng 

 Ngành đào tạo:           QTKD 

Mã ngành đào tạo:      

Loại hình đào tạo:      Chính quy 

(Ban hành tại Quyết định số 63/QĐ-CDS ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi) 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

- Đào tạo nhân viên/chuyên viên tác nghiệp quản trị kinh doanh có phẩm chất 

chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức về chức 

năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các loại hình doanh nghiệp; 

- Có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành thành 

thạo trong một số công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo, đặc biệt lĩnh 

vực quản trị kinh doanh theo hướng marketing, bán hàng; 

- Có khả năng khá tốt về ngoại ngữ, vi tính ứng dụng chuyên ngành; có kỹ năng 

giao tiếp, tự nghiên cứu, học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong 

điều kiện hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh 

nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế. 

a. Kiến thức  

- Nắm vững phương pháp nghiên cứu thị trường, nguyên lý cơ bản về marketing, 

quản trị marketing, kỹ năng bán hàng và các chiến lược tiếp thị trong ngành 

công nghiệp và dịch vụ. 

- Có khả năng thiết kế mẫu điều tra nghiên cứu thị trường trong phạm vi nhỏ và 

xử lý số liệu để cho kết quả sơ bộ. 

- Có kiến thức về phương pháp quản trị nhân sự, quản trị dự án, quản trị chất 

lượng, quản trị sản xuất và tác nghiệp. 

b. Kỹ năng 

- Tiếng Anh tương đương B (hoặc TOEIC 400), sử dụng tốt vi tính để xử lý các 

số liệu kinh doanh. 
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- Kỹ năng giao tiếp tốt, biết xử lý các tình huống trong công việc. 

- Đảm nhận các vị trí như nhân viên tiếp thị, bán hàng của phòng kinh doanh (lên 

chương trình tiếp thị, bán hàng, điều tra sự thỏa mãn của khách hàng...); nhân 

viên phòng dự án (chuẩn bị hồ sơ dự án sơ bộ, lên kế hoạch triển khai của một 

dự án đầu tư...); nhân viên phòng hành chính nhân sự (thư ký, tiếp tân, chuẩn bị 
các cuộc họp, viết báo cáo, lập kế hoạch...); nhân viên phòng quản trị chất 

lượng (quản lý hồ sơ, chuẩn bị biểu mẫu, quy trình đánh giá chất lượng nội 

bộ...). 

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

STT  Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

 I Kiến thức đại cương 40   

1 1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê 8 CTK 

2 2 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 4 CTK 

3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CTK 

4 4 Anh văn Cơ bản  8 CTK  

5 5 Toán Cao cấp 4 CTK 

6 6 Tin học đại cương 4 CTK 

7 7 Pháp luật đại cương 3   

8 8 Giáo dục Thể chất 3 CTK 

9 9 Giáo dục Quốc phòng 3 CTK 

 II Kiến thức cơ sở ngành 37   

10 1 Kinh tế vi mô 4 CTK 

11 2 Kinh tế vĩ mô 3 CTK 

12 3 Quản trị học 3 CTK 

13 4 Pháp luật kinh tế 3 CTK 

14 5 Toán kinh tế 5 CTK 

15 6 Quản trị doanh nghiệp 3   

16 7 Thị trường chứng khoán 3   

17 8 Thống kê kinh doanh 3 CTK 

18 9 Nguyên lý kế toán 3 CTK 

19 10 Tài chính học 3 CTK 

20 11 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 4 CTK 

 III Kiến thức chuyên ngành 45   

21 1 Marketing căn bản 3 CTK 

22 2 Thuế đại cương 3   
23 3 Phân tích hoạt động kinh doanh 3   
24 4 Hệ thống thông tin quản lý 3 CTK 

25 5 Nghiên cứu thị trường 4   
26 6 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 3   
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27 7 Kỹ năng và quản trị bán hàng 3   
28 8 Quản trị Marketing 4   

29 9 Quản trị dự án 3   

30 10 Quản lý chất lượng 3 CTK 

31 11 Quản trị nguồn nhân lực 3   

32 12 Quản trị tài chính 4   

33 13 Marketing dịch vụ 3   

34 14 Chiến lược Marketing 3   

 IV Nhóm kiến thức bổ trợ 21   

35 1 Anh văn chuyên ngành Quản trị 4   

36 2 Anh văn giao tiếp (Toeic) 6   

37 3 Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh 2   

38 4 Quản trị hành chính văn phòng 2   

39 5 Thương mại điện tử, ứng dụng internet 2   

40 6 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3   

41 7 Quan hệ cộng đồng (PR-Public relations)  2  

42 8 C.đề Kỹ năng viết báo cáo   5 tiết 
43 9 C.đề Kỹ năng làm việc nhóm   5 tiết 
44 10 C.đề Kỹ năng Lập kế hoạch   5 tiết 
45 11 C.đề Kỹ năng Quản lý thời gian   5 tiết 
46 12 C.đề Văn hóa doanh nghiệp   5 tiết 

47 13 
C.đề Kỹ năng thuyết phục & động viên 

nhân viên 
  5 tiết 

48 14 C.đề Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ tuyển dụng  5 tiết 
 V Thực tập và thi tốt nghiệp 16   

49 1 Cuối năm 2 (thời gian 1 tháng) 3   

50 2 Giữa năm 3 (thời gian 3 tháng) 5   

51 3 Thi tốt nghiệp 8   

 

 HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký) 

 
 
 
 

ThS. Lưu Phước Dũng 

 


