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Chương trình: Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

     Mọi ứng viên tốt nghiệp phổ thông trung học trong và ngoài nước đã hoặc đang làm việc tại các 

doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

     Áp dụng kiến thức nền tảng kinh tế, quản lý chuỗi cung ứng, suy luận khoa học vào các vấn đề 

thuộc lĩnh vực Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng. 

     Xác định các yêu cầu, phân tích hệ thống Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng. 

     Đánh giá một hệ thống, phần mềm để đáp ứng các yêu cầu mong muốn. 

Kỹ năng: 



- Khả năng giao tiếp, sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp. 

- Phát triển khả năng tiến bộ về làm việc trong các nhóm đa kỹ năng. 

- Sử dụng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Logistics và Quản lý Chuỗi cung 

ứng 

- Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành hệ thống Logistics và Quản lý Chuỗi cung 

ứng. 

Thái độ: 

- Nhận thức thái độ học tập, làm việc và trách nhiệm công dân. 

- Nhận thức về đạo đức nghề nghiệp. 

- Nhận thức sự cần thiết và khả năng học tập suốt đời. 

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ: theo quy định của trường đại học Thủ Dầu Một. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Tư vấn SV học tập, sinh hoạt, nghiên cứu khoa học thông qua bộ máy cố vấn học tập 

- Thực hiện miễn giảm học phí theo đúng Quy định 

- Hỗ trợ sinh viên từ các cơ quan đoàn thể trong và ngoài trường.  

- Hệ thống internet miễn phí trong khuôn viên trường, với hệ thống truy cập dữ liệu online và 

trực tiếp tại thư viện… 

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

1. Thời gian đào tạo: 12 học kì 

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 133 tín chỉ 

3. Kiến thức giáo dục đại cương: 18 tín chỉ 

4. Kiến thức giáo dục liên ngành: 41 tín chỉ 

5. Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 61 tín chỉ 



5.1. Kiến thức chuyên ngành bất buộc: 29 tín chỉ 

5.2. Kiến thức chuyên ngành tự chọn: 12 tín chỉ 

5.3. Thực tập doanh nghiệp: 10 tín chỉ 

5.4. Thực tập tốt nghiệp: 05 tín chỉ 

5.5. Báo cáo tốt nghiệp: 05 chỉ 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Tư vấn, thành lập, đầu tư, triển khai và lãnh đạo các tổ chức Logistics và Quản lý Chuỗi cung 

ứng đạt hiệu quả một cách chuyên nghiệp trong bối cảnh kinh doanh đa dạng và nền kinh tế số. 

Hoạch định chiến lược và phát triển Logistics trong và ngoài nước một cách sáng tạo, đóng góp 

vào sự phát triển kinh tế của Bình Dương, Vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam và hội nhập quốc tế.  

Có đạo đức nghề nghiệp và liên tục nâng cao năng lực, sáng tạo và đổi mới đóng góp vào sự tiến 

bộ trong lĩnh vực Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng và các lĩnh vực liên quan, mang lại lợi ích 

cho cộng đồng. 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Logistics và Chuỗi cung ứng có thể: 

- Có thể công tác tại các công ty trong nước và đa quốc gia trong lĩnh vực Logistics và 

Quản lý Chuỗi cung ứng. 

- Có khả năng khởi nghiệp, thành lập công ty trong lĩnh vực Logistics và Quản lý Chuỗi cung 

ứng. 

- Có thể học lên sau đại học 

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trường Đại học có chuyên ngành Logistics và Quản 

lý Chuỗi cung ứng trong nước 

- Cụ thể sinh viên có năng lực để làm việc tại các vị trí, chức danh sau: Giám 



đốc chuỗi cung ứng 

- Trưởng phòng mua hàng, giao nhận, kế hoạch, phân phối… Chuyên viên logistics 

- Nhân viên vận hành kho (Warehouse staff) ...  

- Nhân viên chứng từ (Document staff) 

- Nhân viên cảng… 

- Chuyên viên thu mua (Purchasing staff) Nhân viên giao nhận (Forwarder). 

 Tương tự  Liên thông chính quy (nếu có) 

 Tương tự Văn bằng 2 chính quy (nếu có) 
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