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1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo Quản lý công nghiệp dệt may trình độ Đại học nhằm đào tạo
sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội;
có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hiện các công việc phức tạp về quản lý nhà
máy, đủ năng lực để đảm nhận công việc tại doanh nghiệp dệt may trong giai đoạn
hội nhập; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự nghiên cứu bổ sung kiến
thức, kỹ năng theo yêu cầu công việc.
1.2. Mục tiêu cụ thể
- Vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin vào công tác quản
lý kinh tế, kỹ thuật, công nghệ tại doanh nghiệp dệt may.
- Vận dụng kiến thức về quản lý kinh tế, kỹ thuật, công nghệ để phát triển và
nghiên cứu các học phần chuyên sâu về quản lý công nghiệp dệt may.
- Thực hành những kiến thức chuyên ngành được trang bị để đảm nhận công tác
quản lý công nghiệp dệt may.
2. Chuẩn đầu ra
2.1. Yêu cầu về kiến thức
- Áp dụng kiến thức về những nguyên lý phổ biến, những quy luật về vận động và
phát triển của phương thức sản xuất; những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam
và chủ trương, đường lối của Đảng về chính trị, kinh tế vào việc quản lý công nghiệp;
- Phân tích được mối liên hệ giữa các giải pháp quản lý kỹ thuật với các yếu tố
kinh tế xã hội và môi trường trong công nghiệp dệt may;
- Phân tích được kiến thức về sử dụng nguồn lực có giới hạn để sản xuất; mối
quan hệ giữa kinh tế và môi trường; thương mại và đầu tư quốc tế; hệ thống và tổ
chức; hệ thống tài chính và tài chính doanh nghiệp; phân tích được nguyên tắc hạch
toán kế toán các quy trình kinh doanh; công cụ thu thập và tổng hợp thông tin kinh
tế - kỹ thuật; pháp luật kinh tế để học tập và nghiên cứu các kiến thức chuyên về
quản lý công nghiệp dệt may trong giai đoạn hội nhập;

- Vận dụng kiến thức thực tế về dự báo, hoạch định, điều độ trong sản xuất; quản
lý chất lượng sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng để thực hiện các nghiệp vụ
chuyên môn tại doanh nghiệp sản xuất dệt may;
- Vận dụng kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự trong tổ chức; tâm lý con
người trong tổ chức; các quyết định tài chính doanh nghiệp; hoạch định và dự báo
nhu cầu sản xuất; quản trị vận hành chuỗi cung ứng; xây dựng và thực hiện chiến
lược kinh doanh; tiêu chuẩn và tố chất để trở thành nhà quản trị doanh nghiệp vào
công tác quản lý công nghiệp dệt may;
- Sử dụng được các kiến thức về bài toán quy hoạch tuyến tính và vận tải; mô hình
hồi quy; kế toán quản trị; phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu vào việc xây dựng hệ
thống và cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định tại doanh nghiệp dệt may;
- Vận dụng kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành kinh tế và dệt may vào công tác
quản lý công nghiệp dệt may.
2.2. Yêu cầu về kỹ năng
- Tổ chức và quản lý công nghệ, quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, quản lý chất
lượng, quản lý dự án, quản lý chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp dệt may;
- Xây dựng kế hoạch sản xuất, cân đối vật tư, tổ chức quá trình sản xuất tại doanh
nghiệp dệt may;
- Phân tích được quy trình quản lý sản xuất, quản trị doanh nghiệp làm cơ sở tư
vấn, ra các quyết định cải tiến, điều chỉnh nhằm tối ưu hoá hoạt động của doanh
nghiệp dệt may;
- Tư vấn để ra các quyết định đầu tư; quyết định huy động vốn; quyết định phân
phối lợi nhuận; quản trị vốn và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng lao động theo nhu cầu của
doanh nghiệp;
- Vận dụng tư duy phản biện, khả năng suy luận, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ
năng giao tiếp và sử dụng hiệu quả các biện pháp định lượng cho sự phát triển sự
nghiệp của người học;
- Về tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và mô đun sử
dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban
hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn
kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
- Về tiếng Anh: Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.3. Yêu cầu về thái độ
- Luôn có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm xã hội đối với người tiêu dùng
về sản phẩm doanh nghiệp kinh doanh;
- Có tác phong công nghiệp phù hợp với đặc thù ngành dệt may;
- Ý thức được tầm quan trọng của công tác quản lý công nghiệp đến sự ổn định,
hiệu quả và phát triển bền vững của doanh nghiệp công nghiệp;

- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ đáp ứng với thay đổi của yêu cầu công việc trong công tác quản lý
công nghiệp.
2.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
- Cán bộ quản lý công nghệ, thiết bị;
- Cán bộ quản lý đơn hàng (Merchandiser);
- Cán bộ quản lý kế hoạch sản xuất;
- Cán bộ quản lý xuất nhập khẩu;
- Cán bộ quản lý nhân sự;
- Cán bộ quản lý sản xuất trong nhà máy dệt may;
- Tự tổ chức kinh doanh và điều hành doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực dệt
may.
2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ sau Đại học
hoặc học tập chuyên sâu một số lĩnh vực quản trị chuyên ngành.

