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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2019

TT NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH 
TỔ HỢP XÉT 

TUYỂN

CHỈ 

TIÊU

MÃ TRƯỜNG: DQB 

I ĐẠI HỌC

1 Kế toán 
Chính quy 7340301 A00, A01, C02, D01 100

Văn Bằng 2, liên thông 7340301 A00, A01, C02, D01 80

2 Quản trị kinh doanh 
Chính quy 7340101 A00, A01, C02, D01 50

Văn Bằng 2, liên thông 7340301 A00, A01, C02, D01 50

3
Quản trị dịch vụ du 

lịch & lữ hành
Chính quy 7340301 A00, A01, C02, D01 30

II CAO ĐẲNG

1 Kế toán Chính quy C340301 A00, A01, D01, D07 30

2 Quản trị kinh doanh Chính quy C340101 A00, A01, D01, D07 30

3

Việt Nam học (Văn 

hóa du lịch – hướng 

dẫn du lịch)

Chính quy 6220103 C00, C20, D01, D10 30
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CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

KẾ TOÁN

QTKD

 Kế toán viên, kế toán trưởng

 Giao dịch viên ngân hàng

 Kiểm toán viên

 Nhân viên tín dụng ngân hàng

 Thủ quỹ, nhân viên tư vấn tài chính cá nhân

 Giám đốc tài chính

 Chuyên viên kinh doanh, Marketing, nghiên 

cứu thị trường; bán hàng, quản lý khách hàng

 Quản lý tín dụng ngân hàng

 Có cơ hội thăng tiến lên trưởng phòng kinh 

doanh, giám đốc marketing, giám đốc tài 

chính, giám đốc nhân sự…

DU LỊCH

 Hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên phụ 

trách lưu trú, tổ chức hội nghị - sự kiện

 Quản trị điều hành, thiết kế tour

 Chuyên viên tại các sở, ban ngành về du 

lịch…



NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
CƠ HỘI VIỆC LÀM



CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QTKD

 Điều hành công tác quản trị

chung của doanh nghiệp cũng

như các lĩnh vực quản trị riêng

biệt (marketing, nhân sự, sản

xuất, tài chính…)

 Lập kế hoạch và chiến lược

kinh doanh cho DN và các tổ

chức

 Ứng dụng các học thuyết kinh

tế trong tổ chức, điều hành các

hoạt động quản lý trong DN.



CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN

 Tổ chức, điều hành, thực hiện

công tác kế toán.

 Phân tích vấn đề để đề xuất kế

hoạch, chiến lược, quyết định

kinh doanh cho doanh nghiệp.

 Tiếp cận và ứng dụng được các

lý thuyết, thành tựu mới của khu

vực và thế giới trong công tác kế

toán.

 Ứng dụng các học thuyết kinh

tế trong tổ chức và điều hành các

hoạt động kế toán của DN.



CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH DU LỊCH

 Tổ chức, điều hành, thực hiện

các chương trình du lịch.

 Có khả năng phát triển các sản

phẩm du lịch và thực hiện

nghiệp vụ chăm sóc khách hàng

 Vận dụng được những kiến

thức liên ngành trong kinh doanh

du lịch; có kỹ năng quản lý thời

gian, lịch trình chuyến đi và

quản lý nhân lực trong kinh

doanh dịch vụ du lịch – lữ hành.



TRƯỞNG KHOA

TS. Trần Tự Lực

BM. TÀI CHÍNH –KINH 
TẾ CƠ SỞ

Giảng viên: 3 tiến sĩ

1 NCS, 5 thạc sĩ

BM.QTKD - DU 
LỊCH 

Giảng viên: 1 tiến sĩ

1 NCS, 9 thạc sĩ

BM. KẾ TOÁN

Giảng viên: 2 tiến sĩ

5 thạc sĩ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

KHOA KINH TẾ - DU LỊCH

FACULTY OF ECONOMICS & TOURISM



SỨ 

MỆNH

Cung cấp nguồn

lực có chất lượng

trong lĩnh vực kế

toán, quản lý, quản

trị kinh doanh,

quản trị dịch vụ du

lịch & lữ hành,

hướng dẫn viên du

lịch.

Nghiên cứu và

chuyển giao kết quả

nghiên cứu cho các

tổ chức, doanh

nghiệp và xã hội

Tạo môi trường thuận lợi để

sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển

tài năng trong lĩnh vực kế toán,

quản lý, quản trị kinh doanh và

du lịch



CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

Khu giảng đường

Trung tâm học liệu

Giờ học lý thuyết tại GĐ

SV thực hành kế toán tại phòng máy



NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

HỆ CHÍNH QUY

- ĐH  KẾ TOÁN

- ĐH QUẢN TRỊ KINH DOANH

- ĐH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU 

LỊCH & LỮ HÀNH

- ĐH KẾ TOÁN LIÊN THÔNG 

- ĐH QTKD LIÊN THÔNG 

- CĐ KẾ TOÁN

- CĐ QTKD

HỆ VLVH
- ĐH KẾ TOÁN

- ĐH QTKD

- ĐH Kế toán liên thông 

từ CĐ, TC

- ĐH QTKD liên thông 

từ CĐ

- CĐ Kế toán liên thông 

từ TC

NGÀNH QTKD

NGÀNH KẾ TOÁN

NGÀNH DU LỊCH
HỆ VB2

- ĐH  KẾ TOÁN

- ĐH QUẢN TRỊ 

KINH DOANH



CÔNG TÁC KHÁC

- Đẩy mạnh công

tác sinh viên

-Tăng cường và

phát triển các

hoạt động đoàn

thể, tình nguyện,

văn hóa, thể thao

- Gắn hoạt động

NCKH với đào tạo.

- Nghiên cứu phục vụ

giảng dạy.

- Nghiên cứu các vấn

đề thực tiễn.

- Củng cố và phát

triển các quan hệ hợp

tác với các đơn vị

nghiên cứu.

- Thực hiện các dịch

vụ khoa học

NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC

- Đa dạng hóa sản

phẩm đào tạo.

- Xây dựng, phát triển

đội ngũ giảng viên chất

lượng.

- Đổi mới nội dung

chương trình đào tạo.

- Đổi mới phương pháp

giảng dạy.

- Gắn liền đào tạo

với thực tiễn.

- Hợp tác đào tạo

ĐÀO TẠO



ĐÀO TẠO

Ngành kinh tế trường đại học Quảng Bình đã tổ chức tuyển sinh đào tạo kể từ năm 

2007, với kết quả như sau:

1. TUYỂN SINH 

- Hệ Đại học: 1875 Sinh viên

- Hệ Cao đẳng: 1000 Sinh viên

2. SỐ LƯỢNG ĐÃ TỐT NGHIỆP

- 2650 Sinh viên

3. SỐ LƯỢNG ĐANG ĐÀO TẠO

- Đại học: 168 Sinh viên

- Cao đẳng: 57 Sinh viên

Trong đó:

- Liên thông: 67 Sinh viên

- Chính quy: 158 Sinh viên

Lễ phát bằng tốt nghiệp của sinh viên Đại học kế toán hệ liên thông  

khóa 51 - Trường Đại học Quảng Bình



NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHỦ ĐẠO

- Các lý thuyết về lĩnh vực kinh tế, kế toán, quản lý và du lịch

- Nghiên cứu ứng dụng về các lĩnh vực kinh tế, quản lý tài nguyên và dịch vụ du lịch

- Chiến lược và chính sách phát triển kinh tế xã hội địa phương và khu vực

- Ứng dụng cải thiện hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế

2. NGHIÊN CỨU KHOA ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp trường

- Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội địa phương, khu vực, hợp tác với các tổ chức trong 

và ngoài nước

- Nghiên cứu chuyên đề, thực tập nghề nghiệp của sinh viên

- Nhiều công trình nghiên cứu đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành và sách chuyên 

khảo

- Biên soạn chương trình, bài giảng, giáo trình



CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

VĂN NGHỆ- THỂ THAO HOẠT ĐỘNG KHÁCCHUYÊN MÔN- NGHIỆP VỤ

Hội thi sinh viên 

tìm hiểu về thị trường 

chứng khoán và kế 

toán

Giải nhất hội thi 

tìm hiểu pháp luật về 

thuế

 Hội nghị hướng 

nghiệp cho sinh viên

 Giải ba bóng 

chuyền nam năm 

2012

 Tổ chức thành 

công chương trình 

Mr & Miss năm 

2012

Giải nhất văn 

nghệ chào mừng 

ngày PNVN năm 

2011

Giải nhất hội thi 

tìm hiểu lịch sử 

quan hệ Việt- Lào

 Giải nhất hội thi 

tìm hiểu về sức 

khỏe sinh sản

 Hàng năm được 

tham gia nhiều hoạt 

động khác trong 

nhà trường

CHUYÊN MÔN- NGHIỆP VỤCHUYÊN MÔN- NGHIỆP VỤ

Hội thi sinh viên 

tìm hiểu về thị trường 

chứng khoán và kế 

toán

Giải nhất hội thi 

tìm hiểu pháp luật về 

thuế

 Hội nghị hướng 

nghiệp cho sinh viên

CHUYÊN MÔN- NGHIỆP VỤCHUYÊN MÔN- NGHIỆP VỤ


