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CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA
Ngành: Quản trị kinh doanh
Trình độ đào tạo: Cao học

Mục tiêu giáo dục
Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Hoa Sen được thiết kế theo
định hướng thực hành nhằm đào tạo các nhà quản lý tương lai có kiến thức và kỹ năng lãnh
đạo, quản trị độc lập trong các cơ sở kinh doanh hiện đại và các tổ chức phi lơ ̣i nhuâ ̣n.
Chương trình cũng chuẩn bị cho Thạc sĩ Quản trị kinh doanh thành công khi theo học Tiến sĩ
sau này. Đồng thời trang bị cho học viên phương pháp tự học và tạo động lực cho học viên
học hỏi suốt đời.
Các học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận hiệu quả công việc tại nhiều vị
trí quản lý khác nhau như: nhân sự, tiếp thị, tài chính, kinh doanh quốc tế và nội địa, công
nghệ, truyền thông, v.v…

Chuẩn đầu ra
Tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Hoa Sen, học
viên đạt được các kiến thức, kỹ năng và thái độ sau:
Kiến thức: Học viên thể hiện kiến thức tổng hợp quản trị doanh nghiệp hay tổ chức
trên các chức năng: nhân sự, tài chính, tiếp thị, vận hành trong bối cảnh nền kinh tế mở, năng
động của Việt Nam và khu vực cũng như quốc tế.
Kỹ năng: Học viên có khả năng áp dụng các kiến thức trên vào tổ chức, hoạch định,
lãnh đạo và kiểm soát. Đồng thời, học viên cũng sẽ chứng tỏ được khả năng phân tích để giải
quyết vấn đề và ra quyết định, khả năng giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh và khả năng tiếp
thu cũng như vận dụng kiến thức mới trong quá trình hội nhập khu vực và toàn cầu.
Thái độ: Học viên thể hiện đạo đức kinh doanh trong thời đại mới, có khả năng hòa
hợp trong môi trường kinh doanh đa dạng và nhiều biến động và có động lực học tập suốt đời.
Ngày 17 tháng 03 năm 2016
Chủ nhiệm Chương trình

Ngày ….. tháng ….. năm 20….
Thông qua

