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NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Học để thích ứng và khởi nghiệp thời kỳ chuyển đổi số

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Nhiều cơ hội thực hành nghề nghiệp thông qua các hoạt 
động thực tế tại doanh nghiệp và các chương trình như 
hội thảo về quản trị nhân sự, tư vấn nghề nghiệp, khởi 
nghiệp, v.v. 

Các môn học Phân tích Kinh doanh, Digital Marketing, 
Thương mại Điện tử, v.v. giúp sinh viên thích ứng nhanh 
và nắm bắt được tác động của chuyển đổi số vào các 
hoạt động kinh doanh.

Phát triển năng lực toàn diện; linh hoạt chuyển đổi nghề 
nghiệp với ưu thế chọn ngành phụ.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD) có 2 chuyên ngành:
•  Quản trị doanh nghiệp
•  Marketing và truyền thông

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành trong 
lĩnh lực bạn chọn, bao gồm hai đề án, một kỳ thực tập, một 
khóa luận tốt nghiệp.

Ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Thái Bình 
Dương quan tâm đặc biệt đến chuyển đổi số và tác động 
sâu rộng của nó đến nền kinh tế. Ngành mang đến chương 
trình học phòng mô phỏng nghiệp vụ kinh doanh. Bạn được 
các chuyên gia đến từ doanh nghiệp huấn luyện nghiệp vụ 
và các kỹ năng.

Thường xuyên thực hành trải nghiệm môn học thực tế tại 
các doanh nghiệp đối tác.

Bạn tham gia trải nghiệm môn học “Quản trị Bán Hàng” 
tại Ford Nha Trang. Tại đây, bạn được các nhân viên bán 
hàng, trưởng phòng kinh doanh thuyết trình hướng dẫn 
kỹ năng và kinh nghiệm bán hàng. 

Bạn giao lưu và học hỏi với doanh nhân thành đạt đến từ 
các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, tại những hội thảo 
chuyên đề Quản trị nhân sự, Tư vấn tuyển dụng.

Vào năm cuối, bạn có cơ hội tham gia chương trình The 
Next Banker của Ngân hàng ACB, trải nghiệm làm một 
banker trong bốn tháng.

Để mở rộng cơ hội nghề nghiệp, ngành QTKD định 
hướng bạn chọn ngành phụ:

QTKD + Kế toán: 
Phù hợp với những bạn thích làm việc với con số và hiểu 
tình hình tài chính của doanh nghiệp.

QTKD + Luật: 
Phù hợp làm công việc chuyên viên kinh doanh trong 
hãng Luật.

QTKD + Tài chính - Ngân hàng: 
Phù hợp với những bạn yêu thích bán hàng trong lĩnh vực 
tài chính và ngân hàng, làm tín dụng, công ty tài chính, tập 
đoàn tài chính.

QTKD + Công nghệ thông tin: 
Dành cho những bạn yêu thích áp dụng công nghệ và làm 
phân tích kinh doanh.
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NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC 

Kỹ năng chuyên môn
Trang bị các khối kiến thức tập trung vào bốn lĩnh vực 
chính: Kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử, Kinh 
doanh quốc tế, Truyền thông, Nhân sự và khởi nghiệp.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm)
Rèn luyện kỹ năng tự học, chủ động lập kế hoạch và tổ 
chức thực hiện kế hoạch, phát triển năng lực bản thân, 
làm việc nhóm - thuyết trình, phân tích với tư duy phản 
biện, hướng tới lựa chọn giải pháp pháp quản trị kinh 
doanh hiệu quả nhằm góp phần tăng năng suất và lợi 
nhuận, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

•  Tốt nghiệp ngành QTKD, bạn có nhiều cơ hội việc làm 
với mức lương khá cao.
•  Làm việc ở khối doanh nghiệp với các vị trí thuộc bộ 
phận: Phân tích kinh doanh, marketing, quản trị chuỗi 
cung ứng, quản trị nhân sự, quản trị hoạt động, v.v.
•  Khối ngân hàng với các vị trí giao dịch viên, nhân viên tín 
dụng, nhân viên kiểm tra và kiểm soát nội bộ, v.v.
•  Quản trị dự án phát triển kinh doanh.

•  Chuyên viên quan hệ doanh nghiệp.
•  Khởi nghiệp.

ĐỐI TÁC SƯ PHẠM VÀ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Võ Thị Kim Chi, Quản lý kinh doanh sự kiện, 
Movenpick Cam Ranh Resort.

      Quá trình tham gia huấn luyện các kỹ năng 
liên quan đến xây dựng hình ảnh cá nhân và 
phỏng vấn xin việc của các nhóm sinh viên năm 
cuối Trường Đại học Thái Bình Dương, tôi nhận 
thấy các bạn có thái độ chuẩn bị cho quá trình 
xin việc rất tốt, nhiều bạn phát huy được sự 
nhanh trí, sáng tạo khả năng làm chủ tình huống 
ứng xử. Với sự thể hiện này, tôi nghĩ rằng các 
bạn có thể đạt ứng tuyển các công ty dễ dàng, 
đặc biệt các công việc cần đến các kỹ năng giao 
tiếp, ứng xử. 

“

”

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN

Khai phóng
tiềm năng

Phát triển năng lực 
toàn diện và thông 

minh cảm xúc; hiểu biết 
chung về kinh tế, tài 

chính, môi trường kinh 
doanh; hiểu một số 

nghiệp vụ kinh doanh 
cơ bản; hiểu tổng quan 
về tình hình kinh doanh 

của công ty.

Khám phá
ngành nghề

Hiểu và thực hiện 
được nghiệp vụ kinh 
doanh cốt lõi. Thực 
tập nghiệp vụ kinh 

doanh tại doanh 
nghiệp. Thu thập, 

phân tích được 
những thông tin về 

tình hình kinh doanh.

Phát triển
chuyên môn

Hiểu tầm quan trọng 
của quan hệ công 
chúng và truyền 
thông; tầm quan 

trọng của kỹ năng liên 
ngành. Thực hiện được 
nghiệp vụ kinh doanh 
chuyên sâu và đánh 
giá được tác động.

Làm chủ
bản thân

Đánh giá được tác 
động của truyền 
thông và đề xuất 

chiến lược kinh doanh 
phù hợp; đánh giá các 
yếu tố quyết định tới 
khởi nghiệp; hiểu khả 
năng bản thân và linh 

hoạt thích ứng với 
công việc.
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www.tbd.edu.vn
fb.com/TruongDaihocThaiBinhDuong
79 Mai Thị Dõng, Nha Trang, Khánh Hòa
(0258) 372 7147
tuyensinh@tbd.edu.vn


