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Quản trị Kinh doanh là ngành học có tiềm năng lớn nhất để hỗ trợ cho sự 
phát triển sự nghiệp cá nhân và có thể áp dụng cho nhiều ngành nghề 

trong tương lai. Chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh được xây dựng dựa 
trên sự kết hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực tế, nhằm giúp người học có thể 
thành công với tư cách là nhà quản trị chuyên nghiệp và nhà lãnh đạo của tổ 
chức trong tương lai. 

Chương trình được thiết kế dựa trên các chương trình đào tạo của các 
trường Đại học có uy tín trong nước và quốc tế. Sinh viên sẽ có cơ hội học 

tập trong môi trường năng động với phương pháp đào tạo tiên tiến giúp sinh 
viên kết hợp lý thuyết và thực hành trong môi trường đa văn hóa và kinh doanh 
toàn cầu.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình giáo dục đại học ngành Quản trị kinh doanh trang bị cho người học kiến 

thức và kỹ năng cốt lõi về quản trị tổ chức và các lĩnh vực chức năng như nguồn nhân 
lực, sản xuất, marketing, tài chính, quản trị chiến lược, sự sáng tạo và đổi mới, để có thể 
trở thành nhà điều hành và lãnh đạo trong các tổ chức kinh doanh đáp ứng yêu cầu của 
thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và cách mạng công nghệ mới 4.0.
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- Thường xuyên giao lưu với các chuyên 
gia và doanh nghiệp giúp nâng cao kỹ 
năng nghề nghiệp.

- Được tham dự những Seminars về 
kinh doanh 

- Được tiếp cận thực tế tại Doanh 
nghiệp giúp rèn luyện những kỹ năng cần 
thiết cho công việc trong tương lai

- Nhận học bổng và giải thưởng cao.
- Thực hiện các dự án khởi nghiệp và 

nghiên cứu khoa học sinh viên.
- Khả năng ứng dụng cao và tính linh 

hoạt của ngành học này giúp sinh viên 
có lợi thế nhiều hơn trong thị trường lao 
động đầy cạnh tranh như ngày nay.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Sinh viên tốt nghiệp, cử nhân Quản trị 
kinh doanh có thể làm việc tại các tổ chức 
kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế và 
các tổ chức phi lợi nhuận với các nhóm vị 
trí có thể đảm nhận sau:

- Chuyên viên kinh doanh: Nhân viên 
kinh doanh, Trưởng cửa hàng bán lẻ, 
Giám đốc bán hàng khu vực, vùng.

- Chuyên viên phân tích và tư vấn quản 
trị kinh doanh: Trợ lý phân tích và tổng 
hợp báo cáo về môi trường kinh doanh; 
trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược 
kinh doanh; lập kế hoạch marketing, sản 
xuất, nhân sự, tài chính.

- Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ 
phận chức năng khác nhau: Quản trị viên 
các phòng kinh doanh, marketing, nhân 
sự, vật tư, chất lượng; Giám sát sản xuất, 
Quản đốc phân xưởng nhỏ; Giám đốc 
kinh doanh.

- Nhà quản trị tổng quát: Giám đốc 
nhà máy; Giám đốc điều hành chi nhánh/
khu vực; Giám đốc/Tổng giám đốc doanh 
nghiệp/công ty.

- Tự thành lập doanh nghiệp, làm chủ 
và điều hành doanh nghiệp.

- Website bộ môn QTKD: https://khoakt.
ntu.edu.vn/Bo-mon/Quan-tri-Kinh-
doanh/Trang-chu-bo-mon
- Facebook Bộ môn QTKD:Qtkd Ntu
- Page bộ môn QTKD: Business 
Administration Department - Nha Trang 
University
- Address: Tầng 6 - Tòa nhà Đa Năng
Số  09 Tôn Thất Tùng, Nha Trang

CBGV: Nguyễn Thị Ý Vy
Email: vynty@ntu.edu.vn
ĐT: 0334974917
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