CHƢƠNG TRÌNH 5: MARKETING
Mục tiêu chung của chƣơng trình Cử nhân Marketing nhằm đào tạo nh n c có trình độ, kiến thức chuyên
sâu và hiện đại về marketing và các ĩnh v c kinh doanh liên quan. Sau khi hoàn thành chƣơng trình đào tạo, sinh
viên có khả năng: nghiên cứu và phân tích thị trƣờng; nghiên cứu l a chọn thị trƣờng mục tiêu; nghiên cứu hành vi
của ngƣời tiêu dùng; xây d ng và phát triển thƣơng hiệu sản phẩm/dịch vụ; hoạch định và phát triển sản
phẩm/dịch vụ mới; thiết kế và điều chỉnh chiến ƣợc giá; thiết kế và quản trị hệ thống kênh phân phối; xây d ng và
triển khai các chƣơng trình marketing; nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng s hài lòng và trung thành của khách
hàng; kiểm tra và đánh giá các hoạt động marketing của doanh nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Marketing có thể làm việc tại: phòng kinh doanh, phòng marketing, bộ
phận nghiên cứu thị trƣờng, bộ phận quản lý bán hàng các công ty; trung tâm xúc tiến thƣơng mại; hội chợ thƣơng
mại; bộ phận quan hệ khách hàng; cơ quan quản ý nhà nƣớc trong ĩnh v c thƣơng mại; viện nghiên cứu, giảng
dạy ở các trƣờng đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngành Marketing.
Đối tượng của chương trình
Chƣơng trình sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu về marketing cho các doanh nghiệp và làm thế
nào để ứng dụng marketing thành công nhằm đem ại s thịnh vƣợng cho doanh nghiệp. Với những vấn đề nhƣ
vậy, chƣơng trình Cử nhân Marketing thích hợp cho các ứng viên sau:
(1) Những ngƣời d định sẽ làm việc tại các Doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc.
(2) Những ngƣời yêu thích s sáng tạo và đam mê trong ĩnh v c Marketing và kinh doanh.
(3) Những ai muốn trở thành các nhà tƣ vấn độc lập, hoặc làm việc cho các tổ chức tƣ vấn trong các ĩnh v c
liên quan tr c tiếp hoặc gián tiếp đến các ĩnh v c quảng cáo, tổ chức s kiện, truyền thông, quản trị khủng
hoảng,…
(4) Những ai muốn trở thành các nghiên cứu viên, giảng viên trong các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào
tạo.
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- Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nƣớc và các quy định của cơ quan.
- Yêu nghề, có đạo đức cá nh n và đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với công việc, có tinh thần kỷ luật
cao, có tinh thần cải tiến, sáng kiến, chuyên nghiệp trong công việc, tôn trọng luật bản quyền.
- Năng động, bản ĩnh, cầu tiến, t tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng.
- Hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và các cá nhân bên ngoài tổ chức.
- Sẵn sàng th c hiện các nghiệp vụ iên quan đến marketing tại doanh nghiệp, tổ chức nơi àm việc.
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- Có kiến thức chuyên sâu về Marketing nhƣ: nghiên cứu và phân tích thị trƣờng; nghiên cứu l a chọn thị
trƣờng mục tiêu; nghiên cứu hành vi của ngƣời tiêu dùng; xây d ng và phát triển thƣơng hiệu sản phẩm/dịch vụ;
hoạch định và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới; thiết kế và điều chỉnh chiến ƣợc giá; thiết kế và quản trị hệ thống
kênh phân phối; xây d ng và triển khai các chƣơng trình marketing; nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng s hài lòng
và trung thành của khách hàng; kiểm tra và đánh giá các hoạt động marketing của doanh nghiệp.
- Có đủ kiến thức để tiếp tục đƣợc đào tạo chuyên s u hay ên trình độ cao.
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- Có kỹ năng àm việc độc lập, t học, học suốt đời và làm việc nhóm nhằm giải quyết các vấn đề nảy sinh
trong ĩnh v c marketing nói riêng và trong kinh doanh nói chung.
- Có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) và
ngoại ngữ bậc theo hung năng c ngoại ngữ bậc của iệt Nam trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết công
việc chuyên môn
- Có kỹ năng giao dịch, đàm phán và tổ chức th c hiện hoạt động marketing trong doanh nghiệp phù hợp với
bối cảnh kinh doanh cụ thể. Có khả năng thích ứng với môi trƣờng kinh doanh trong bối cạnh hội nhập quốc tế sâu
rộng.
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Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Marketing có thể làm việc tại: phòng kinh doanh, phòng marketing, bộ
phận nghiên cứu thị trƣờng, bộ phận quản lý bán hàng các công ty; trung tâm xúc tiến thƣơng mại; hội chợ thƣơng
mại; bộ phận quan hệ khách hàng; cơ quan quản ý nhà nƣớc trong ĩnh v c thƣơng mại; viện nghiên cứu, giảng
dạy ở các trƣờng đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngành Marketing.
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