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THÔNG TIN TUYỂN SINH 

 

Ngành đào tạo đại học Mã ngành 
Tổ hợp môn 

thi/xét tuyển 

Chỉ tiêu 

tuyển sinh 

Quản trị kinh doanh 7340101 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Văn, Anh 

Toán, Lý, Anh 

250 

Tài chính -  Ngân hàng 7340201 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Văn, Anh 

Toán, Lý, Anh 

200 

Quản trị khách sạn 7810201 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Anh 

Toán, Văn, Anh 

200 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 7810103 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Anh 

Toán, Văn, Anh 

Văn, Sử, Anh 

200 

Liên kết đào tạo quản trị kinh 

doanh du lịch với đại học Songkla 

Thái Lan (Prince of Songkla 

University: SPU) 

Cấp bằng đại 

học QTKD du 

lịch có giá trị 

quốc tế 

Chương trình 3 + 

1: 3 năm đào tạo 

tại ĐH Quy Nhơn 

và 1 năm tại SPU 

Theo nhu 

cầu đăng ký 

thực tế của 

SV 

 

Cơ sở vật chất:   

 

+ Trường có chổ nội trú cho sinh viên, có đầy đủ sân bóng và nhà thi đấu đạt chuẩn quốc 

gia để các em rèn luyện thể thao…. 

+ Sinh viên học khá giỏi sẽ có học bổng hàng tháng: Khoảng 800.000 đồng đến 

1.200.000 đồng/tháng. 

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM 

 

1. Ngành: Tài chính – Ngân hàng 



 Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: Làm việc tại các Công ty tài chính; 

Công ty chứng khoán; Bộ phận Tài chính - kế toán của các doanh nghiệp; 

Phòng tài chính - kế toán của các Ngân hàng thương mại, … 

 Chuyên ngành Ngân hàng và kinh doanh tiền tệ: Làm việc tại Ngân hàng 

Thương mại; Ngân hàng Nhà nước; các tổ chức tín dụng khác, … 

 Chuyên ngành Đầu tư & Bảo hiểm: Làm việc tại các Tập đoàn tài chính – 

bảo hiểm, Công ty tài chính; Các công ty quản lý quỹ đầu tư, Công ty bảo 

hiểm, Công ty chứng khoán; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các sở Kế hoạch và Đầu 

tư; các Trung tâm xúc tiến đầu tư; Bộ phận thẩm định dự án của Ngân hàng 

thương mại; Phòng dự án của các doanh nghiệp; các Dự án quốc tế; Ban quản 

lý Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp, Ban quản lý dự án các tỉnh, thành phố,..  

 Chuyên ngành Tài chính công và Quản lý thuế: Công tác tại cơ quan quản lý 

thuế của Nhà nước (Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Phòng thuế); Sở 

Tài chính, phòng Tài chính; Kho Bạc Nhà nước; Cơ quan Hải quan; Bộ phận 

tài chính kế toán của các doanh nghiệp; làm kế toán thuế cho các doanh 

nghiệp, …  

 Chuyên ngành Quản lý Tài chính - Kế toán: Làm việc tại Phòng Tài chính - 

kế toán của các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp; Công ty kiểm 

toán; Sở, Phòng Tài chính của tỉnh, thành phố, huyện, xã, phường; …  

 Ngoài ra, Cử nhân ngành TC-NH có thể làm việc ở các cơ quan Nhà nước 

Trung ương và địa phương; Các Quỹ đầu tư; Các doanh nghiệp; Các tập đoàn 

kinh tế; Công ty ảo hiểm; Ngân hàng thương mại; Các cơ quan tư vấn dịch vụ 

đầu tư; Các viện nghiên cứu hoặc giảng dạy ngành Tài chính – Kế toán – Ngân 

hàng ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, … 

 Có thể theo học các hệ đào tạo cấp độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ. 

2. Ngành: Quản trị kinh doanh 

 Chuyên ngành QTKD tổng hợp: Làm việc tại các loại doanh nghiệp, công tác 

tại các cơ quan hành chính - sự nghiệp có liên quan đến kinh doanh hoặc quản 

lý kinh doanh.  

 Chuyên ngành Quản trị Marketing: Làm việc tại Phòng Marketing, phòng 

Kinh doanh, bộ phận bán hàng các công ty; công ty quảng cáo; công ty tổ chức 

sự kiện; công ty nghiên cứu thị trường; bộ phận Marketing và quan hệ khách 

hàng của các Ngân hàng thương mại, ...  

 Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế: Làm việc tại các doanh nghiệp, 

các đơn vị có hoạt động ngoại thương; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài; Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp; Phòng thanh 

toán quốc tế của các Ngân hàng thương mại; Các chi nhánh, văn phòng đại 

diện của công ty nước ngoài ở Việt Nam hoặc công ty Việt Nam ở nước ngoài; 

Cơ quan hợp tác quốc tế, tổ chức quốc tế; Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan 

đến ngoại giao; ...  



 Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Thương mại: Làm việc tại phòng Kinh 

doanh, bộ phận bán hàng các công ty; công ty tổ chức sự kiện, hội chợ thương 

mại; các cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại, … 

 Ngoài ra, cử nhân kinh tế các chuyên ngành QTKD có thể làm việc tốt ở các 

công ty, tổng công ty, các đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực: sản xuất kinh 

doanh, du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu, kế toán, tài chính, ngân hàng; các 

cơ quan Nhà nước trung ương và địa phương; cơ quan Thuế; các viện nghiên 

cứu; giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp 

ngành QTKD.  

 Có thể theo học các hệ đào tạo cấp độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ. 

3. Ngành: Quản trị khách sạn 

 Chuyên viên, quản lý tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn, khu 

nghỉ dưỡng cao cấp, cơ quan quản lý nhà nước về lưu trú và khách sạn, các tổ 

chức tư vấn trong nước và quốc tế về du lịch và khách sạn, … 

 Giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp, 

viện nghiên cứu về du lịch và khách sạn. 

4. Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

 Chuyên viên trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, lữ hành và các lĩnh vực kinh 

doanh khác, đặc biệt là làm việc trong các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở 

trong hệ thống phân phối sản phẩm lữ hành; các cơ sở tổ chức sự kiện, kinh 

doanh MICE; các tổ chức chính phủ, phi chính phủ về du lịch và lữ hành; làm 

giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về dịch 

vụ du lịch và lữ hành. 

 


