
 

Biểu mẫu 17  

        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020 

Ngành: Đại Học Quản Trị Kinh Doanh. 

STT 

Nội dung Trình độ đào tạo 

 
Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy Liên thông chính quy Văn bằng 2 chính quy   

I 

Điều kiện 

đăng ký tuyển 

sinh 

    

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ 

thông hoặc tương đương. 

 

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng chính quy ngành 

Quản trị kinh doanh hoặc 

tương đương, trường hợp 

không đúng tên ngành sẽ 

được xét tuyển dựa trên 

bảng điểm của thí sinh 

Người đã có bằng tốt 

nghiệp đại học có đủ sức 

khoẻ học tập, không trong 

thời gian can án hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình 

sự theo quy chế của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

    

II 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

    

- Có khả năng hoạch định chính 

sách, chiến lược, kế hoạch kinh 

doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. 

- Có 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 

- Có trình độ tiếng Anh Bậc 3/6 

- Có khả năng hoạch định 

chính sách, chiến lược, kế 

hoạch kinh doanh và tạo 

lập doanh nghiệp mới. 

- Có kỹ năng sử dụng 

thành thạo các phần mềm 

cho lĩnh vực quản trị, 

phần mềm lập kế hoạch 

- Có khả năng hoạch định 

chính sách, chiến lược, kế 

hoạch kinh doanh và tạo 

lập doanh nghiệp mới. 

- Có kỹ năng sử dụng 

thành thạo các phần mềm 

cho lĩnh vực quản trị, phần 

mềm lập kế hoạch tài chính 

    



tương đương B1 tài chính và khai thác 

thông tin trên internet 

- Có trình độ tiếng Anh 

Bậc 3/6 tương đương B1 

và khai thác thông tin trên 

internet 

- Có trình độ tiếng Anh 

Bậc 3/6 tương đương B1 

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

    

- Được hưởng các chế độ, chính sách 

ưu tiên theo quy định của Nhà nước; 

được xét nhận học bổng do các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước 

tài trợ; 

-  Đảm bảo an toàn trong học tập, 

sinh hoạt trong nhà trường, tổ chức 

chăm lo về sức khỏe cho sinh viên; 

- Được trực tiếp hoặc thông qua đại 

diện hợp pháp của mình kiến nghị 

với nhà trường các giải pháp góp 

phần xây dựng nhà trường; được đề 

đạt nguyện vọng và khiếu nại lên 

Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có 

liên quan đến quyền, lợi ích chính 

đáng của HSSV; 

- Bảo đảm môi trường học tập trên 

lớp, ở phòng ký túc xá và khu vực 

học tập chung; 

- Được hưởng các chế độ, 

chính sách ưu tiên theo 

quy định của Nhà nước; 

được xét nhận học bổng 

do các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước tài 

trợ; 

-  Đảm bảo an toàn trong 

học tập, sinh hoạt trong 

nhà trường, tổ chức chăm 

lo về sức khỏe cho sinh 

viên; 

- Được trực tiếp hoặc 

thông qua đại diện hợp 

pháp của mình kiến nghị 

với nhà trường các giải 

pháp góp phần xây dựng 

nhà trường; được đề đạt 

nguyện vọng và khiếu nại 

lên Hiệu trưởng giải quyết 

các vấn đề có liên quan 

đến quyền, lợi ích chính 

đáng của HSSV; 

- Được hưởng các chế độ, 

chính sách ưu tiên theo quy 

định của Nhà nước; được 

xét nhận học bổng do các 

tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước tài trợ; 

-  Đảm bảo an toàn trong 

học tập, sinh hoạt trong 

nhà trường, tổ chức chăm 

lo về sức khỏe cho sinh 

viên; 

- Được trực tiếp hoặc 

thông qua đại diện hợp 

pháp của mình kiến nghị 

với nhà trường các giải 

pháp góp phần xây dựng 

nhà trường; được đề đạt 

nguyện vọng và khiếu nại 

lên Hiệu trưởng giải quyết 

các vấn đề có liên quan 

đến quyền, lợi ích chính 

đáng của HSSV; 

    

IV 

Chương trình 

đào tạo mà 

nhà trường 

thực hiện 

    

Chương trình QTKD được xây dựng 

theo chuẩn tiên tiến của các các 

trường ĐH có uy tính trong nước và 

quốc tế với mục tiêu đào tạo cử nhân 

Quản trị kinh doanh có kiến thức 

toàn diện về chuyên môn, năng lực 

và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, 

Chương trình QTKD hệ 

liên thông chính quy được 

xây dựng theo chuẩn tiên 

tiến của các các trường 

ĐH có uy tính trong nước 

và quốc tế với mục tiêu 

đào tạo cử nhân Quản trị 

Chương trình QTKD hệ 

văn bằng 2 được xây dựng 

theo chuẩn tiên tiến của 

các các trường ĐH có uy 

tính trong nước và quốc tế 

với mục tiêu đào tạo cử 

nhân Quản trị kinh doanh 

    



cung cấp nguồn nhân lực chất lượng 

cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 

tế và xã hội trong thời đại mới. 

Chương trình được xây dựng với các 

kiến thức và nội dụng cơ bản như:  

Kinh tế quốc tế, Quản trị học, Luật 

kinh doanh, Marketing căn bản, 

Quản trị tài chính, Quản trị sản xuất, 

Quản trị chiến lược, Quản trị bán 

hàng, Quản trị thương hiệu. Ngoài ra 

sinh viên còn được trang bị các kiến 

thức về vận dụng công nghệ trong 

quản trị kinh doanh như: Hệ thống 

thông tin quản lý, Thương mại điện 

tử, Tin học ứng dụng trong kinh 

doanh 

Kinh doanh có kiến thức 

toàn diện về chuyên môn, 

năng lực và kỹ năng nghề 

nghiệp vững vàng, cung 

cấp nguồn nhân lực chất 

lượng cao đáp ứng nhu 

cầu phát triển kinh tế và 

xã hội trong thời đại mới. 

Chương trình được xây 

dựng với các kiến thức và 

nội dụng cơ bản như:  

Kinh tế quốc tế, Quản trị 

học, Luật kinh doanh, 

Marketing căn bản, Quản 

trị tài chính, Quản trị sản 

xuất, Quản trị chiến lược, 

Quản trị bán hàng, Quản 

trị thương hiệu. 

có kiến thức toàn diện về 

chuyên môn, năng lực và 

kỹ năng nghề nghiệp vững 

vàng, cung cấp nguồn nhân 

lực chất lượng cao đáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh tế 

và xã hội trong thời đại 

mới. Chương trình được 

xây dựng với các kiến thức 

và nội dụng cơ bản như:  

Kinh tế quốc tế, Quản trị 

học, Luật kinh doanh, 

Marketing căn bản, Quản 

trị tài chính, Quản trị sản 

xuất, Quản trị chiến lược, 

Quản trị bán hàng, Quản trị 

thương hiệu. 

V 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

    

- Đủ năng lực để tự học tập nâng cao 

trình độ chuyên môn nghề nghiệp.  

- Đủ trình độ tham gia các khóa học, 

bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn và dài 

hạn để nâng cao cập nhật kiến thức. - 

Đủ trình độ học bậc sau đại học các 

chuyên ngành liên quan tại các 

Trường trong và ngoài nước. 

 Có khả năng tự học tập 

và nghiên cứu khoa học 

độc lập, học tập sau đại 

học tại các Trường đại 

học trong nước và quốc tế 

Có khả năng tự học tập và 

nghiên cứu khoa học độc 

lập, học tập sau đại học tại 

các trường đại học trong 

nước và quốc tế  

    

VI 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 
    

Sau khi tốt nghiệp Sinh viên trở 

thành nhà 

kinh doanh chuyên nghiệp, các cán 

bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh 

doanh trong các loại hình doanh 

nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức 

phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ 

chức phi chính phủ; tự tạo lập doanh 

nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh 

Sau khi tốt nghiệp Sinh 

viên trở thành nhà 

kinh doanh chuyên 

nghiệp, các cán bộ kinh 

doanh hoặc quản trị kinh 

doanh trong các loại hình 

doanh nghiệp của nền 

kinh tế, các tổ chức phi lợi 

nhuận, tổ chức xã hội, tổ 

 Sau khi tốt nghiệp Sinh 

viên trở thành nhà 

kinh doanh chuyên nghiệp, 

các cán bộ kinh doanh 

hoặc quản trị kinh doanh 

trong các loại hình doanh 

nghiệp của nền kinh tế, các 

tổ chức phi lợi nhuận, tổ 

chức xã hội, tổ chức phi 

    



doanh riêng cho bản thân.  chức phi chính phủ; tự tạo 

lập doanh nghiệp hoặc tự 

tìm kiếm cơ hội kinh 

doanh riêng cho bản thân.  

chính phủ; tự tạo lập doanh 

nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ 

hội kinh doanh riêng cho 

bản thân.  

   Quảng Bình, ngày 30 tháng 09  năm 2019 

                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                                                                       (Đã ký) 

                                                                                                                                                                   PGS.TS. Hoàng Dương Hùng 


