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Địa chỉ liên hệ:
Tổ bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Quản trị - Tầng 2,
nhà A3 - Trƣờng Đại học Hải Dƣơng
- Cơ sở: Khu 8, phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương;
- SĐT: 0913256045/ 0982911180/ 0364696899

Hình thức tuyển sinh
Ngành Quản trị kinh doanh tuyển sinh bậc đại học theo 2 phƣơng thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT năm 2020

Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối
tượng) đạt ngưỡng đảm bảo đầu vào. Xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao

xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu.
- Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ)
Tổng điểm trung bình chung cả năm các môn trong tổ hợp xét tuyển lớp 12 cộng
với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) đạt 15.5 điểm trở lên. Xét trúng tuyển theo
thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu.

Mã trƣờng, mã ngành và tổ hợp xét tuyển
Mã trƣờng: DKT
Mã ngành

7340101

Tên ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Địa chỉ liên hệ

Tổ bộ môn Quản trị kinh doanh,
Khoa Kinh tế - Quản trị - Tầng 2, nhà
A3 -Trƣờng Đại học Hải Dƣơng:
- Toán, Lý, Hóa (A00);
Quản trị kinh doanh
Địa chỉ: Khu 8, phường Hải Tân, TP.
- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);
Hải Dương, tỉnh Hải Dương;
- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01). - SĐT: Thầy Nghiêm: 0913256045
- SĐT cô Miền: 0982911180
- SĐT cô Ngoan: 0364696899

Thời gian nhận đăng ký dự tuyển và hồ sơ xét tuyển
Đợt
xét

Thời gian nhận hồ sơ
xét tuyển

Thời gian công
bố kết quả

01

18/4/2020-10/8/2020

14/8/2020

02

11/8/2020-15/9/2020

18/9/2020

03

16/9/2020-27/11/2020

30/11/2020

Ghi chú

Áp dụng cho thí sinh đã tốt nghiệp
từ năm 2019 trở về trước
Áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp năm
2020 hoặc tốt nghiệp từ năm 2019 trở
về trước

Đối với tuyển sinh Liên thông đại học (từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên Đại học), ngoài
thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển trên, Nhà trường có thể xem xét, điều chỉnh thời
điểm tổ chức xét tuyển, công bố kết quả phù hợp với tình hình thực tế
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GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngành Quản trị kinh doanh thuộc Khoa Kinh
tế - Quản trị, Trường Đại học Hải Dương - Là
một trong bốn ngành đào tạo mũi nhọn của Nhà

trường: Kế toán, Kinh tế - Quản trị, Tài chính Ngân hàng, Kỹ thuật - Công nghệ.
Hiện nay, Ngành Quản trị kinh doanh có 43 giảng
viên trình độ từ thạc sĩ trở lên (Gồm 04 GV là Tiến sĩ, 04
GV đang NCS nước ngoài và 02 GV NCS trong nước),
các cán bộ, giảng viên giảng dạy, đều nhiệt huyết, yêu
nghề, được nghiên cứu, đào tạo cơ bản tại các trường
Đại học uy tín trong và ngoài nước.
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ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH

Từ năm 2020, ngành Quản trị kinh doanh
tập trung thực hiện các nội dung chủ đạo:
Cải tiến chương trình đào tạo; cập nhật, bổ

sung hệ thống giáo trình tài liệu; nâng cao
chất lượng đội ngũ giảng viên; mở rộng
hoạt động nghiên cứu khoa học; mở rộng
một số chuyên ngành mới đáp ứng nhu cầu
xã hội hiện nay; mở rộng quan hệ hợp tác
trong nước và quốc tế trong lĩnh vực đào
tạo và nghiên cứu. Phấn đấu xây dựng
Ngành trở thành Ngành trọng điểm, mũi
nhọn của Nhà trường,

LÝ DO LỰA CHỌN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
 Sinh viên được thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn An Phát
Holdings; Công ty TNHH Canon Việt Nam; Công ty CP Gốm sứ Chu đậu và các doanh
nghiệp tại khu công nghiệp của Tỉnh;…

 Sinh viên sẽ được Nhà trường và Khoa chuyên môn tạo điều kiện đi thực tập sinh tại
các cơ quan doanh nghiệp liên kết với Nhà trường và có cơ hội là du học sinh tại Nhật

Bản, Hàn Quốc,… (đối với sinh viên năm cuối).

 Nhà trường và Khoa chuyên môn cam kết giới thiệu việc làm cho sinh viên tại các
doanh nghiệp uy tín, các khu công nghiệp,... phù hợp với ngành nghề được đào tạo;

 Sinh viên được cung cấp kiến thức nền tảng cơ bản nhất về Quản trị, Quản lý, kinh tế,
tài chính và kiến thức chuyên sâu thuộc ngành đào tạo như: Quản trị doanh nghiệp, Quản
trị sản xuất, Quản trị nhân lực, Marketting, Quản lý dự án đầu tư, Quản trị tài chính, Chiến
lược kinh doanh, Quản trị kinh doanh thương mại, Phân tích hoạt động kinh doanh,...

 Được học các giáo trình cập nhật hiện đang được các trường có thương hiệu trong và
ngoài nước sử dụng….

Cơ sở vật chất
- Phòng học khang trang, sạch sẽ, thoáng mát, có điều hoà nhiệt độ;
- Nhà trường trang bị các phòng học trực tuyến hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0 vào
giảng dạy, hội thảo, hội họp.

- Các công cụ hỗ trợ trong giảng dạy lý thuyết và thực hành như máy chiếu, âm ly, loa,
mixer, ánh sáng... đáp ứng đầy đủ cho người học.
- Thư viện của Nhà trường có rất nhiều các loại sách, giáo trình, tạp chí, bài báo khoa

học về kế toán, phục vụ cho giảng viên, sinh viên nghiên cứu, học tập, trao đổi;
- Ký túc xá sạch sẽ, khép kín, luôn đảm bảo an ninh trật tự;
- Khuôn viên rộng rãi, môi trường xanh, sạch, đẹp.
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Cơ hội việc làm khi sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh sinh viên có cơ hội và có khả năng đảm nhận các

công việc như: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị sản xuất; Quản trị Marketting; Quản trị tài sản; Quản trị
nhân lực và nguồn nhân lực; Quản trị dự án; Quản trị tài chính; Quản trị chiến lược kinh doanh; Kinh
doanh bât động sản; Kinh doanh trong các Nhà máy, doanh nghiệp, xã hội và gia đình......

Cơ hội làm thực tập sinh tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ,… (đối với sinh viên năm cuối)

1. Trong thời gian học tập: Sinh viên sẽ được Nhà
trường tạo điều kiện đi thực tập sinh tại các cơ quan
doanh nghiệp liên kết với Nhà trường và thực tập sinh tại
Nhật Bản, Hàn Quốc,… (đối với sinh viên năm cuối).
2. Sau khi tốt nghiệp: Nhà trường cam kết giới thiệu
việc làm cho sinh viên tại các doanh nghiệp, khu công
nghiệp,... phù hợp với ngành nghề được đào tạo.
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Cơ hội thực hành, thực tập và làm việc tại Tập đoàn An Phát Holdings
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Trải nghiệm thực tế tại Công ty cổ phần bao bì Xuân Cầu Hải Dƣơng
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Trải nghiệm thực tế tại Công ty CP Gốm sứ Chu Đậu Hải Dƣơng, năm 2019
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Giờ học thực hành sinh động, bổ ích với phƣơng châm “Học đi đôi với hành”
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Hoạt động ngoại khóa rèn luyện kỹ năng mềm

Hoạt động ngoại khóa rèn luyện kỹ năng mềm

Hoạt động ngoại khóa rèn luyện kỹ năng mềm

Các hoạt động phong trào sôi nổi:
Giảng viên cùng sinh viên đạt giải nhất Hội thi sáng tác Video

18

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của giảng viên và sinh viên
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Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của giảng viên và sinh viên
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Du học sinh nƣớc ngoài học tập và tốt nghiệp

21

Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh bảo vệ khóa luận và nhận bằng tốt nghiệp
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