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Điều kiện đăng kí
tuyển sinh
Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, thái độ vàtrình độ ngoại ngữ đạt được
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Trình độ đào tạo
Đại học
Chính quy
- Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
* Kiến thức:
- Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về quản lý, kinh tế, xã hội và nhân văn
- Có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về khởi sự kinh doanh và quản trị điều hành các loại hình doanh
nghiệp trong nền kinh tế thị trường
- Có kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị kinh doanh trong
hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể
- Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới.
* Kỹ năng:
- Hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm
- Phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được
đào tạo.
- 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
- Sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, đàm phán; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền thông và có khả
năng tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.
* Thái độ:
- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức cộng động, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo và tác
phong công nghiệp; có ý thức và năng lực hợp tác trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao
* Trình độ ngoại ngữ:
Đạt trình độ về tin học ứng dụng tương đương trình độ B và ngoại ngữ tiếng Anh Bậc 3/6 tương đương
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Các chính sách, hoạt
động hỗ trợ học tập,
sinh hoạt cho người
học

- Mỗi lớp sinh hoạt của sinh viên có một cố vấn học tập, có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên về học tập,
sinh hoạt.
- Phòng Đào tạo, bộ phận Giáo vụ khoa hỗ trợ, tư vấn cho người học về các vấn đề học vụ.
- Dịch vụ dành cho người học đa dạng và hầu hết đều có thể thực hiện qua online như: xem thông báo,
đăng ký học phần, tra cứu điểm thi, …
- Trường, Khoa, Bộ môn thường xuyên tổ chức các báo cáo chuyên đề, hội thảo để tạo điều kiện cho người
học tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia trong và ngoài nước.
- Tổ chức tham quan thực tế, kiến tập, thực tập nghề theo định kỳ.
- Có nhiều CLB sinh viên: hoạt động thường xuyên, hiệu quả: CLB Nghiên cứu khoa học, CLB Tiếng
Anh, CLB Guitar, …
- Lãnh đạo trường luôn sẵn sàng lắng nghe mọi góp ý từ người học qua email, diễn đàn,
Chương trình đào tạo Chương trình được thiết kế trong 8 học kỳ, 136 tín chỉ (chưa kể Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng
mà nhà trường thực – an ninh và Ngoại ngữ), trong đó: 22 tín chỉ kiến thức chung, 114 tín chỉ kiến thức giáo dục chuyên
hiện
nghiệp (27 tín chỉ cơ sở ngành, 64 tín chỉ kiến thức ngành, 41 tín chỉ kiến thức chuyên ngành và bổ trợ bắt
buộc, 06 tín chỉ bổ trợ, 17 tín chỉ thực tập, KLTN hoặc học phần thay thế).
Khả năng học tập,
nâng cao trình độ sau Tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.
khi ra trường
Cán bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức
Vị trí làm sau khi tốt phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh
nghiệp
doanh riêng cho bản thân; cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm
nghiên cứu, các cơ sở đào tạo.
Quảng Bình, ngày 09 tháng 4 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng
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