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CHUẨN ĐẦU RA
NGHỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 142a/QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của
trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội)
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
1. Giới thiệu chung về ngành, nghề
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ trình độ cao đẳng được ứng dụng trong phạm vi các
doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, tại các vị trí việc làm gián tiếp như: bán hàng,
marketing, hành chính nhân sự, trợ lý giám đốc và quản lý sản xuất như quản đốc, đốc công,
tổ trưởng, đội trưởng, nhóm trưởng..., đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia
Việt Nam.
Người được đào tạo ngành, nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng hoạch
định, tổ chức, điều hành, kiểm soát và quản lý các hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ;
kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp, dự toán kinh phí thực hiện và thẩm định các
dự án đầu tư trong xu thế hội nhập kinh tế. Đồng thời, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý
thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe và hoàn thiện các kỹ năng mềm nhằm tạo
điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm
hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn.
2. Kiến thức
- rình bày được kiến thức về doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế
- xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- rình bày được kiến thức tin học, ngoại ng trong công tác quản trị;
- Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;
- rình bày được các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và các chế độ liên quan đến
công tác quản trị doanh nghiệp;
- Xác định được các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
- Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
rình bày được nh ng kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội,
pháp luật, quốc ph ng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
3. Kỹ năng
- Dự báo và tìm kiếm được cơ hội kinh doanh;
- Xây dựng được quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh
nghiệp;
- Xây dựng được hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật;
- hiết lập được hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;
- ập được kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
- ập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
- Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị
để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên
quan;
- Phân tích được các quy luật kinh tế, các biến số môi trường kinh doanh tác động đến
hoạt động của doanh nghiệp;
- ham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp nh ng ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh
nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;
- hiết lập, xây dựng và duy trì mối quan hệ gi a doanh nghiệp với các đối tác;
- oạch định được chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức hoạt động kinh doanh và

tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ;
- Sử dụng được các kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc
độc lập, kỹ năng thuyết trình... trong hoạt động quản trị doanh nghiệp cũng như các công
việc khác;
- hích ứng được với sự thay đổi trong thời kỳ công nghệ 4.0;
- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng
công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;
- Sử dụng được ngoại ng cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ng của
Việt Nam; ứng dụng được ngoại ng vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Có l ng yêu nước, yêu Chủ ngh a xã hội và nh ng hiểu biết cần thiết về quốc ph ng
toàn dân để xây dựng và bảo vệ ổ quốc iệt Nam xã hội chủ ngh a;
- Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ ổ quốc;
- Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện ngh a vụ
quân sự bảo vệ ổ quốc;
- Có l ng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt
các nhiệm vụ của nghề quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- àm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;
- Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau
khi tốt nghiệp.
5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm
của ngành, nghề bao gồm:
- Bán hàng;
- Marketing;
- Quản lý khách hàng;
- Hành chính nhân sự;
- Quản lý cung ứng;
- Tài chính;
- Trợ lý giám đốc;
- Quản lý sản xuất.
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau
khi tốt nghiệp ngành, nghề quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, trình độ cao đẳng có thể tiếp
tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật nh ng tiến bộ khoa học
công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ
cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng l nh vực đào
tạo./.

