
NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ, HỌC GÌ 
VÀ LÀM GÌ? 

Chắc hẳn đây là những băn khoăn không nhỏ của các bạn học sinh cuối 
cấp khi đứng trước những lựa chọn về ngành nghề. Nếu bạn đam mê lĩnh vực 
kinh doanh và nhất là khi bạn có chí lớn, muốn bán buôn “toàn cầu” thì sau 
đây là 11 điều bạn phải biết về ngành “Kinh doanh Quốc tế”, một ngành 
“hot” hiện nay và dự tính sẽ cần nhiều nhân lực trong tương lai.  

 
Thời nay, các nhà tuyển dụng thường ưu tiên chọn những người có ít nhất 

bằng Cử nhân từ một học viện có tiếng nào đó. Những nghiên cứu cũng nêu ra 
một sự thật là một phần ba các nhà tuyển dụng tuyên bố rằng họ đã dần nâng cao 
yêu cầu về trình độ học vấn của nhân viên trong 5 năm qua. Có rất nhiều nguyên 
nhân dẫn đến sự thay đổi này, nhưng một lý do được nhắc đến nhiều nhất trong 
số đó là yêu cầu về các kỹ năng trong công việc đang ngày càng lớn hơn. Và 
những vị trí đã từng có thể được đảm nhiệm bởi những người có trình độ phổ 
thông, nay cần phải dành cho những người có trình độ đại học – những người có 
nhiều kỹ năng hơn. 

Điều này liệu có ý nghĩa gì với bạn không? Nó có nghĩa rằng nếu bạn chưa 
có một tấm bằng trình độ đại học thì đây là lúc bạn nên cân nhắc việc bổ sung nó 
cho mình. Và nếu bạn còn phân vân không biết nên học gì, kinh doanh là một lựa 
chọn mà bạn nên nghĩ đến. Khi học về kinh doanh, bạn sẽ có vô vàn những ngành 
khác nhau mà bạn có thể chọn dựa trên sở thích bản thân, từ kế toán hay quản lý 
thương nghiệp cho đến tài chính hay quản trị kinh doanh. Hơn thế nữa, còn rất rất 
nhiều lý do để bạn chọn học về kinh doanh bất kể nguyện vọng sự nghiệp của bạn 
là gì. 

1. Học các kỹ năng có thể chuyển đổi được 

Ngay từ khi bắt đầu, những kỹ năng bạn có được từ một chương trình đào 
tạo về kinh doanh sẽ ứng dụng được trong tất cả các ngành nghề hay chức vụ mà 
bạn sẽ công tác trong tương lai. Trọng tâm của chương trình này là đào tạo cho 
sinh viên có tư duy phản biện, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và quản lý thời 



gian hợp lý. Khi hoàn thành xong chương trình đào tạo này, bạn sẽ sở hữu các kỹ 
năng có thể kể đến như: 

 Thuyết trình và viết báo cáo 
 Quản lý nguồn tài nguyên 
 Tự tạo động lực cho bản thân 
 Diễn dịch dữ liệu tài chính 

Tất cả những kỹ năng này đều có lợi cho bạn ở bất cứ công việc nào, kể cả khi nó 
không hề liên quan đến kinh doanh. Khả năng tư duy phản biện và đưa ra quyết 
định nhanh chóng không chỉ giúp ích cho đời sống công việc mà còn cho cả đời 
sống cá nhân của bạn. 

2. Những lựa chọn nghề nghiệp với thu nhập cao 

Với mức lương khởi điểm trung bình là 55 000 USD/năm, tấm bằng của ngành 
kinh doanh sẽ mang lại cho bạn những việc làm với mức thu nhập cao ngay từ 
đầu hoặc sẽ tăng dần về sau. Thực tế, mức lương khởi điểm của người trong lĩnh 
vực này chỉ cao sau lĩnh vực kĩ sư và khoa học máy tính. Đây là điều đáng mừng 
cho những người vay vốn sinh viên và lo lắng về việc đi làm để trả nợ sau khi tốt 
nghiệp. Từ đó có thể thấy, học kinh doanh là một mối đầu tư đáng giá khi cái lợi 
thu về là không nhỏ. 

3. Đột phá bản thân 

Ngay cả khi bạn không muốn làm kế toán, cũng chẳng muốn làm quản lý tài chính, 
thì một tấm bằng về kinh doanh cũng sẽ giúp ích cho bạn nhiều hơn thế. Ví dụ 
đam mê thực sự của bạn là chế tạo đồ trang sức, và giấc mơ của bạn là tự kinh 
doanh trang sức thủ công thì việc biết làm đồ trang sức chỉ là một mảnh ghép nhỏ 
trong bức tranh mà bạn muốn vẽ nên. Để thành công, bạn cần biết cách lập nên 
một kế hoạch tài chính chi tiết và khả thi, đi tìm nguồn đầu tư cho doanh nghiệp 
của bạn, theo dõi mức lợi nhuận – thiệt hại và phải đối mặt với tất cả các khía 
cạnh của việc kinh doanh với mục đích là sinh lời. Qua đó, phải nhắc lại lần nữa, 
những gì bạn học được từ chương trình học kinh doanh sẽ giúp ích được bạn trong 
thực tế. 

4. Nhìn mọi việc với góc nhìn toàn cầu hóa 

Rất ít các chương trình đào tạo ngày nay thực sự đi sâu vào vấn đề dưới góc nhìn 
không mang tính “địa phương”, nhưng khi học kinh doanh, bạn buộc phải xem 
xét mọi thứ theo góc độ toàn cầu, đặc biệt là khi nói đến nền kinh tế thế giới hiện 
nay. Điều này cực kỳ có lợi cho những ai muốn làm việc trong môi trường quốc 
tế và toàn cầu. Và đương nhiên, cơ hội du học dành cho sinh viên ngành này – 
nếu bạn quan tâm – là rất nhiều. Ngay cả khi bạn không chọn đi du học thì bạn 
cũng sẽ phải làm việc với những sinh viên quốc tế khác để tư duy bạn trở nên đa 
dạng về văn hóa hơn, đặc biệt là với một vài chương trình học yêu cầu bạn phải 
đáp ứng một mức độ nhất định về kỹ năng giao tiếp với sinh viên quốc tế. 

5. Thỏa mãn không chỉ một đam mê duy nhất 

Điều mà một số người thường quên đi khi cân nhắc chọn ngành kinh doanh là, 
trong nhiều trường hợp, bạn có thể theo đuổi cùng lúc ngành kinh doanh và ngành 



mà bạn thích. Bằng cách này, nếu bạn hứng thú với ngành kinh doanh nhưng lại 
muốn sau này làm việc ở một lĩnh vực khác, thì bạn có thể vừa học về lĩnh vực 
đó, vừa học các khóa học trực tuyến về kinh doanh để được song bằng hoặc tương 
tự. Việc này khá phổ biến khi các trường đại học cũng đưa ra chương trình song 
bằng như vậy với thời gian học là 5 năm. Hãy nghĩ đến viễn cảnh có thể làm chéo 
ngành và sở hữu không chỉ 1 mà tận 2 tấm bằng đại học, giúp bạn theo đuổi mục 
tiêu nghề nghiệp của mình, mà chỉ phải học thêm một năm duy nhất. 

6. Học đi đôi với hành 

Nếu bạn là tuýp sinh viên ngán ngẩm với việc ngồi trong lớp nghe hàng đống lý 
thuyết suông hay là tuýp chẳng mặn mà gì với việc suốt ngày chỉ có thực hành rồi 
thực tế, thì chương trình học về kinh doanh sẽ cho bạn một sự cân bằng hoàn hảo 
giữa học và hành. Một nửa thời gian học của bạn sẽ dành cho việc học các lý 
thuyết cần thiết, còn lại sẽ dành cho việc ứng dụng các lý thuyết ấy vào thực tế 
và thực hành. Điều này là luôn đúng nếu bạn học trong một ngôi trường danh 
tiếng có quan hệ với các doanh nghiệp địa phương. Tại đó bạn sẽ có được những 
cơ hội thực tập đáng giá và những trải nghiệm gần sát với thực tế nhất. Điều này 
sẽ trở thành một lợi thế to lớn khi bạn tốt nghiệp và tìm kiếm việc làm. 

7. Có thể học lên cao 

Kể cả khi bạn đã sở hữu bằng Cử nhân của một ngành khác thì cũng sẽ có lợi cho 
bạn nếu bạn chọn học lên cao với chương trình MBA (viết tắt của Master’s in 
Business Administration: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – người dịch). Có trong 
tay tấm bằng MBA sẽ giúp ích cho bạn trong bất cứ lĩnh vực nào mà bạn theo 
đuổi, và rất nhiều trường có chương trình đào tạo MBA với thời gian hoàn thành 
chỉ vài năm. Bạn có thể vừa học vừa làm (nếu bạn đã có việc làm sau khi nhận 
bằng cử nhân) vì đa số các chương trình MBA là theo hệ tại chức bao gồm những 
chương trình học trực tuyến được công nhận. Những lớp học này được tổ chức 
vào buổi chiều tối, vào cuối tuần hay trực tuyến để thuận tiện cho học viên. Rất 
nhiều khóa học MBA trực tuyến không yêu cầu bài thi GMAT (viết tắt của 
Graduate Managment Admission Test: bài thi tiêu chuẩn nhằm đánh giá trình độ 
và khả năng tiếp thu của học viên khi nộp đơn vào các chương trình sau đại học 
thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh – người dịch) ở đầu vào. 

8. Tận hưởng cảm giác được săn đón 

Bạn có biết rằng một sinh viên thuộc lĩnh vực kinh doanh chỉ mất trung bình sáu 
tháng để kiếm được việc làm sau tốt nghiệp? Đó là bởi vì, với nền kinh tế ngày 
nay thì nhu cầu thuê sinh viên tốt nghiệp từ ngành kinh doanh là rất lớn, và xu 
hướng này không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. 

Nếu bạn muốn bắt đầu theo đuổi một sự nghiệp có tính đảm bảo ngay sau khi tốt 
nghiệp, đây là một lựa chọn không thể thích hợp hơn cho bạn. Chưa kể đến việc 
cơ hội làm việc của bạn có ở khắp mọi nơi. Bất kể bạn muốn làm việc ở nội địa, 
hay đi sang nước khác, hay là có đi khắp thế giới đi chăng nữa thì sinh viên ngành 
kinh doanh thường chẳng mấy khi gặp vấn đề để bắt đầu công việc sau khi tốt 
nghiệp. 

9. Phát triển kỹ năng giao tiếp 



Trong chương trình học kinh doanh, bạn sẽ được học các kỹ năng giao tiếp có giá 
trị và sẽ hữu ích cho bất kỳ công việc nào mà bạn làm sau này. Từ cách viết báo 
cáo sao cho rõ ràng mạch lạc cho đến cách giao tiếp với những người đến từ nền 
văn hóa khác, bạn sẽ phát triển khả năng kết nối và giao lưu với những người 
xung quanh mình. Một phần trọng tâm nữa của việc học kinh doanh là học cách 
đọc ngôn ngữ hình thể và học cách luyện tập cái gọi là lắng nghe tích cực (active 
listening). Nếu bạn hiểu rõ thì bạn sẽ thấy những kỹ năng này có ích cho cả công 
việc và đời sống. 

10. Thử thách bản thân 

Đang muốn tự tìm cho mình một thử thách nào đó ư? Chương trình học kinh 
doanh có thể được xem là một trong các chương trình học thách thức nhất, nhưng 
theo hướng tích cực. Khi bạn đã “vượt qua” được một chương trình học về kinh 
doanh, bạn sẽ trở thành một người với lối tư duy logic hơn và đầy kiến thức về 
những thử thách mà bạn sẽ phải đối mặt trong đời mà không cần phải tự mình trải 
nghiệm chúng (cả trong công việc và cuộc sống). Nếu bạn là tuýp người được 
người khác tìm đến khi họ muốn tháo gỡ rắc rối, thì bạn có đầy đủ tố chất để theo 
đuổi ngành kinh doanh. 

11. Tự mình làm chủ 

Ai mà chưa từng mơ đến ngày bản thân mình sẽ trở thành ông/bà chủ? Giấc 
mơ đó của bạn sẽ trở thành hiện thực với sự giúp đỡ của các kỹ năng bạn học 
được từ chương trình học kinh doanh. Từ việc học quản lý tiền bạc một cách khôn 
ngoan cho đến việc quản lý thu – chi trong một bản báo cáo, hay việc làm sao để 
thu hút khách hàng, sẽ mang lại cho bạn những kỹ năng cần thiết để tự mình kinh 
doanh. Cho dù giấc mơ của bạn là xây dựng một doanh nghiệp lớn mạnh hay chỉ 
đơn giản là trở thành một nhà thầu độc lập, thì việc sở hữu một tấm bằng liên 
quan đến kinh doanh là bước đầu tiên bạn nên đi trên con đường theo đuổi giấc 
mơ đó. 

Không quan trọng sở thích hiện tại của bạn là gì, việc học kinh doanh sẽ 
mang đến lợi ích cho bạn về lâu về dài. Bởi vì những kĩ năng bạn đạt được từ đó 
có không gian ứng dụng quá lớn, đến nỗi chỉ cần tốt nghiệp thì bạn có thể làm bất 
cứ việc gì bạn muốn. Nếu bạn có hứng thú về việc học kinh doanh hay học bất cứ 
một ngành nào khác, hãy tìm gặp những cố vấn ở các trường đại học và cao đẳng 
địa phương để có thể đi đến quyết định cuối cùng rằng ngành học nào mới là tốt 
nhất cho bạn. 

 


