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CƠ HỘI VIỆC LÀM 
NGÀNH DIGITAL MARKETING 

Dựa trên nền tảng trực tuyến, chuyên ngành Digital Marketing cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng áp dụng công nghệ 4.0 trong
thực hiện chiến dịch marketing online. Đại học FPT đào tạo sinh viên trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực Quản trị Digital Marketing,
Doanh nhân kinh doanh trực tuyến.

• Kiến thức kỹ năng chung (12 môn – 32 tín chỉ): Cung cấp cho người học các kiến thức chung về chính trị, văn hóa, xã hội; và các kỹ năng
cần thiết để học tập và làm việc trong môi trường năng động luôn thay đổi. 
• Kiến thức kỹ năng ngành (16 môn – 55 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức cơ sở ngành quản trị kinh doanh; các kỹ năng và thái độ cần thiết
để trở thành các nhà chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. 
• Kiến thức kỹ năng chuyên ngành (10 môn – 37 tín chỉ): Cung cấp các kiến thức chung về các lĩnh vực marketing gồm hành vi, dịch vụ,
marketing tích hợp, thương hiệu và marketing thời đại internet. Trang bị cho người học các công cụ phục vụ hoạt động marketing, bán
hàng, phát triển thương hiệu, và nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực marketing. 
• Lựa chọn (5 môn – 15 tín chỉ cho mỗi lựa chọn): Cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về hai lĩnh vực: Công cụ marketing số và
quản trị thương hiệu và sự kiện. 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực về marketing số, nghiên cứu thị trường, quảng cáo và quan hệ công chúng,
tổ chức sự kiện, bán hàng, các vị trí quản trị về marketing, và khởi nghiệp. 
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145 tín chỉ, chưa kể Tiếng Anh chuẩn bị, Giáo dục Quốc phòng, các hoạt động rèn luyện bắt buộc và tự chọn. 


