LÝ DO
LỰA CHỌN HSB VÀ CHƯƠNG TRÌNH MET
Được thành lập từ năm 1995, Khoa Quản trị và Kinh
doanh (HSB) là một khoa tự chủ cấp trường trong
mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội. HSB là một
thương hiệu có uy tín với hơn 13.000 cựu sinh viên
đã tốt nghiệp, thành đạt, hạnh phúc và hiện đang là
những nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành xuất sắc
trong cả khu vực công và khu vực tư.

Chương trình Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và
Công nghệ là một chương trình mới, liên ngành, chất
lượng cao, giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh.
Khung chương trình được thiết kế với các môn học
được chuyển đổi tín chỉ quốc tế, chuẩn đầu ra đáp
ứng tốt nhu cầu của tổ chức và doanh nghiệp. Bên
cạnh các kỹ năng nghiên cứu và làm việc, sinh viên
được thực tập thời gian dài và có cơ hội vận dụng
sáng tạo các kiến thức liên ngành về công nghệ, quản
trị công nghệ, kinh tế và kinh doanh.

Cử nhân MET có 5 nhóm kỹ năng nghề nghiệp:
(1) Sử dụng tiếng Anh trong kinh doanh (IELTS từ 6.0);
(2) Sử dụng Luật để đàm phán và soạn văn bản và các loại hợp đồng tại DN;
(3) Lập trình, kỹ năng phân tích công nghệ và hệ thống công nghệ;
(4) Quản trị công nghệ (mua, bán, chuyển giao, đổi mới công nghệ tại DN…)
(5) Quản trị kinh doanh (tài chính, nhân sự, công nghệ, marketing, bán hàng…)

“Chương trình
MET hội tụ các
giáo sư, tiến sỹ,
nhà doanh nghiệp trong
và ngoài nước tham gia
nghiên cứu, giảng dạy”

- Được học tập và thực hành với sự hướng dẫn của các giảng viên, doanh nhân đầu
ngành có uy tín và nhiều kinh nghiệm thực tế;
- Được thực tập từ 3-5 tháng tại các tổ chức và công ty có uy tín.
- Có cơ hội học tập trong các chương trình chuyển đổi tín chỉ quốc tế tại
các trường ĐH danh tiếng từ Mỹ, Úc…
- Được trang bị đủ kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để
đảm vị trí trợ lý trưởng phòng/ ban giám đốc các công ty
- Được hỗ trợ tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp đối
với các sinh viên có thành tích học tập tốt từ mạng
lưới Câu lạc bộ Cựu sinh viên HSB và các doanh
nghiệp trong số 13.000 cựu sinh viên HSB.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Các môn học chính trong Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ
Chương trình học (*)
Khối kiến thức về kinh tế, luật và quản trị kinh doanh
- Quản trị học
- Kinh tế học
- Luật Kinh doanh và đạo đức kinh doanh
- Nguyên lý kế toán
- Quản trị tài chính doanh nghiệp
- Tư duy chiến lược và quản trị chiến lược
- Marketing và Nghiên cứu thị trường
- Kinh doanh toàn cầu
- Quản trị thương hiệu và tài sản trí tuệ
- Thương mại điện tử
- Kỹ năng marketing hàng tiêu dùng, CN, dịch vụ

Khối kiến thức về công nghệ và quản trị công nghệ
- Tổng quan về hệ thống CN và thiết kế hệ thống
- Tổng quan về CNTT
- Mạng máy tính
- Cơ sở dữ liệu
- Lập trình hướng đối tượng
- Phát triển ứng dụng Web
- An toàn và An ninh mạng
- Lập trình và ứng dụng CNTT trong kinh doanh
- Dự án thiết kế sản phẩm/ dịch vụ
- Quản trị công nghệ môi trường
- Quản trị công nghệ sản xuất và chuỗi cung ứng

- Quản trị dự án và rủi ro
- Quản trị nguồn nhân lực và nhân lực KHCN

- Quản trị tri thức, công nghệ và sáng tạo
- Khởi nghiệp và phát triển năng lực công nghệ
- Đàm phán và quản trị hợp đồng chuyển giao CN
Các môn học lựa chọn

- Âm nhạc và nghệ thuật trong kinh doanh
- Văn hóa doanh nghiệp và giao tiếp đa văn hóa
- Hội họa & thiết kế tư liệu Marketing & Branding
- Chụp ảnh và Photoshop
Thực tập (3-5 tháng)
Tổng cộng

- Thực hành hệ điều hành mạng
- Các vấn đề hiện đại về Công nghệ thông tin
- Quản trị công nghệ thông tin và truyền thông
- Quản trị kiến trúc và công nghệ Cơ khí - Xây dựng
Luận văn/ dự án tốt nghiệp (6 tháng)
156 tín chỉ

(*) Học 100% bằng tiếng Anh trừ các môn học cơ sở như Triết học, GDQP...

CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
Sinh viên MET sau khi tốt nghiệp loại Khá/Giỏi có nhiều cơ hội nghề nghiệp tại
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo các nhóm công việc:
Nhóm 1: Trợ lý Giám đốc, Chủ tịch HĐQT
Nhóm tốt nghiệp xuất sắc đã được HSB tuyển chọn và được các doanh nghiệp
phỏng vấn đặt hàng HSB đào tạo, cấp học bổng toàn phần theo hợp đồng tài trợ
học bổng ký ba bên giữa nhà trường doanh nghiệp và sinh viên.
Nhóm 2: Chuyên viên các phòng ban tại các tập đoàn, tổng công ty
Nhóm 3: Nhà quản trị tại các công ty vừa và nhỏ (SMEs), các công ty gia đình,
các công ty khởi nghiệp
Nhóm 4: Chuyên viên tại các phòng/ban dự án về công nghệ, kế hoạch, tài chính
tại các cơ quan/tổ chức

Học phí
Tham khảo tại:

