
CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN TRỊ KINH DOANH

Bằng Cao đẳng 3 năm

Quản trị Kinh doanh luôn là một trong những ngành hấp dẫn các bạn 
trẻ năng động, đặc biệt là xu thế hội nhập với nền kinh tế thế giới của Việt 
Nam trong những năm gần đây. Học ngành Quản trị Kinh doanh tại VLC, 
bạn sẽ được đào tạo theo mô hình chất lượng cao, đảm bảo những kiến 
thức cập nhật mới nhất trong lĩnh vực quản trị. Đặc biệt bạn sẽ được đào 
tạo theo mô hình “3 in 1” trong đó sinh viên sẽ được giúp đỡ, hỗ trợ bởi 1 
giảng viên, 1 nhà quản lý của doanh nghiệp và 1 cựu sinh viên đang làm 
việc tại công ty, doanh nghiệp trong suốt quá trính học tập đến khi ra 
trường. Sinh viên sẽ được tạo điều kiện tham gia thường xuyên với các 
hoạt động ngoại khóa, giao lưu doanh nghiệp, đào tạo kỹ năng mềm, 
được tạo điều kiện tiếp cận với những Doanh nhân trẻ, xuất sắc trong và 
ngoài tỉnh về kinh nghiệm start up (thành lập doanh nghiệp) giúp sinh 
viên tiếp cận được những kiến thức cốt lỗi về quản trị, nắm bắt bí quyết 
làm chủ kỹ năng quản trị, điều hành, tạo tầm nhìn tiếp cận cơ hội kinh 
doanh hiệu quả trong tương lai.

Tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương trở lên

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh 
luôn dẫn đầu về số lượng trong các ngành được tuyển dụng.

+ Nhân viên kinh doanh.
+ Chuyên viên làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau như phòng hành 

chính – nhân sự, phòng kinh doanh, phòng marketing,… tại các công ty 
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ

+ Chuyên viên Marketing, PR
+ Nhân viên bộ phận thẩm định dự án
+ Chuyên viên quản lý tài chính
+ Khởi nghiệp doanh nghiệp cho riêng mình

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản 
trị kinh doanh có thể tiếp tục liên 
thông lên bậc đại học.

CƠ HỘI HỌC ĐẠI HỌC

CAO ÑAÚNG VÓNH LONG 

CHÍNH SÁCH KHI HỌC

• Miễn phí ở ký túc xá cho tất cả 

HSSV năm nhất

• Học bổng theo quy định của Nhà 

nước

• Giới thiệu việc làm sau khi tốt 

nghiệp



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Môn học, mô đun cơ sở

Các môn học chung

Môn học, mô đun chuyên môn

Môn học, mô đun tự chọn

Trường Cao đẳng Vĩnh Long có  nhiều kết nối với các Doanh 
nghiệp trong tỉnh, đăc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập, 
những Doanh nghiệp này luôn ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt 
nghiệp tại Trường. Đặc biệt trường có nhiều cựu sinh viên học 
ngành QTKD đang làm Quản lý tại nhiều Doanh nghiệp trong và 
ngoài tỉnh luôn có kế hoạch trở về tuyển dụng sinh viên học ngành 
QTKD tại trường Cao đẳng Vĩnh Long.

TỈ LỆ CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP
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TRUNG TÂM
TP VĨNH LONG

SƠ ĐỒ ĐẾN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH LONG

Phòng Quản lý Đào tạo Trường Cao đẳng Vĩnh Long

Thông tin chi tiết liên hệ

112A Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP. Vĩnh Long
( Điện thoại: 02703 883 788
                       02703 879 169
Website: www.cdvl.edu.vn
Facebook: https://fb.com/vlcc.edu.vn/

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

1. Nguyễn Thanh Việt  Thạc sĩ

2. Phạm Thị Bé Năm Tiến sĩ

3. Nguyễn Thị Hoài Tiên Thạc sĩ

4. Phan Như Quỳnh Cử nhân

 Zalo: 0899 686 152

Trường Cao đẳng
Vĩnh Long

(Cơ sở 1)
Trường Cao đẳng

Vĩnh Long
(Cơ sở 2)
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- Giáo dục chính trị

- Pháp luật

- Giáo dục thể chất 

- Giáo dục Quốc phòng - An ninh

- Tin học

- Ngoại ngữ (Tiếng Anh). 

-  Xác xuất thống kê 
-  Kinh tế vi mô 
-  Kinh tế vĩ mô 
-  Luật kinh tế
- Quản trị học
- Toán kinh tế
- Tin học ứng dụng trong kinh doanh
- Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
- Phương pháp nghiên cứu kinh tế
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Khởi sự kinh doanh 

-  Nguyên lý kế toán
-  Thống kê trong kinh doanh
-  Marketing căn bản 
-  Thuế
-  Quản trị Thương hiệu
-  Phân tích hoạt động kinh doanh
- Quản trị tài chính
- Quản trị nguồn nhân lực
- Thương mại điện tữ
- Kỹ năng bán hàng
- Quản trị Marketing
- Quản trị kênh phân phối
- Marketing Quốc tế
- Quản trị sản xuất
- Nghiên cứu Marketing
- Quản trị kinh doanh du lịch
- Quản trị doanh nghiệp

-  Kinh tế quốc tế 
-  Kế toán quản trị
- Q uản trị văn phòng
-  Thanh toán
- Thực tập rèn nghề, Thực tập tốt nghiệp
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