
NGÀNH MEKETING 
 

Ngày nay, quản trị marketing là một “mắt xích” không thể thiếu trong các hoạt 

động của doanh nghiệp, bên cạnh các bộ phận quản trị sản xuất, quản trị tài chính và 

quản trị nhân sự,… Hơn nữa, học quản trị marketing sẽ giúp bạn định hướng cho các hoạt 

động phát triển doanh nghiệp nếu bạn có định hướng thành lập, điều hành công ty riêng. 

Chuyên ngành Quản trị Marketing trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về 

quản lý, về phương thức xây dựng và quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thị trường mục tiêu, 

phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành chiến lược Marketing, nhằm 

đạt đến mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp. 

Hoàn thành chương trình, sinh viên có khả năng phân tích các cơ hội thị trường, 

phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu phù hợp với mục tiêu và nguồn lực của 

doanh nghiệp; có khả năng hoạch định chiến lược marketing, triển khai marketing – mix, 

kế hoạch marketing hàng năm,… 
  

 
Sinh viên VIU học Quản trị Marketing theo chương trình song ngữ 

  
Đặc biệt, tại trường đại học VIU, sinh viên được tăng cường các môn học chuyên 

ngành bằng tiếng Anh thông qua chương trình song ngữ hiện đại, có điều kiện đầu tư đúng 
hướng cho tiếng Anh, tạo đà cho sự phát triển trong công việc và lộ trình thăng tiến khi ra 
trường. Sinh viên còn được cung cấp các kỹ năng bổ trợ như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 
tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm. 
Tốt nghiệp chuyên ngành này, các bạn có thể trở thành: 

 Chuyên viên tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực marketing như: công ty quảng cáo, 
công ty truyền thông, Công ty nghiên cứu thị trường,... thăng tiến lên vị trí quản lý, điều 
hành. 

 Chuyên viên nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng, quảng cáo, phát triển và quản 
trị thương hiệu tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 

 Giảng dạy, nghiên cứu về quản trị marketing, marketing tại các trường đại học, cao đẳng, 
trung cấp chuyên nghiệp 
 


