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(Ban hành kèm theo Quyết định số:…....../QĐ-ĐHVL, ngày ……tháng ...…năm……. 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang) 

 

Cơ sở giáo dục được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CSGD2018.07/CEA-

AVU&C ngày 11/5/2018 

Tên chương trình: Chương trình đào tạo ngành Quản Trị Kinh Doanh 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Quản Trị Kinh Doanh   Mã số: 7340101 

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung 

Tên văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh.  

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu của chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh trước tiên là đào tạo một công dân 

sống có mục đích, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, có tư duy độc lập và phản biện, sau 

đó là một người lao động có khả năng áp dụng các kiến thức tổng quát và chuyên môn để giải 

quyết các vấn đề trong công việc và cuộc sống.  

Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng về chính trị, nghệ thuật, xã hội, nhân 

văn và khoa học tự nhiên giúp người học khám phá các thế mạnh của bản thân, đồng thời nhận 

diện, đánh giá các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa của 

Việt nam.  

Trọng tâm của chương trình là cung cấp cho học viên các khối kiến thức cơ sở về Quản trị Kinh 

doanh và các khối kiến thức chuyên ngành giúp học viên xây dựng được tư duy hệ thống, hiểu các 

hoạt động của một tổ chức theo các chức năng cũng như nối kết theo các qui trình, và áp dụng các 

lý thuyết, kỹ năng để thực hiện công việc. 

Phương pháp giảng dạy, cũng như các hoạt động ngoại khóa, kiến tập, thực tập của chương trỉnh 

đào tạo giúp người học xây dựng các kỹ năng cần thiết để làm việc, thích ứng với sự thay đổi và 

học tập liên tục để phát triển bản thân 

1.2. Mục tiêu cụ thể (POs) 

Kiến thức 

Chương trình đào tạo giúp trang bị cho người học các khối kiến thức sau: 
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PO1 :Kiến thức nền tảng về chính trị, pháp luật, nghệ thuật, xã hội, nhân văn và khoa học tự 

nhiên; 

PO2: Kiến thức nền tảng về quản lý và kinh doanh và am hiểu về hoạt động của các tổ chức 

kinh doanh vì lợi nhuận cũng như các tổ chức phi lợi nhuận; 

PO3: Kiến thức ngành Quản trị kinh doanh; 

P04: Kiến thức chuyên ngành về Quản trị doanh nghiệp; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị 

vận hành và chuỗi cung ứng; và Hệ thống thông tin quản lý. 

Kỹ năng 

Các học phần, phương pháp giảng dạy cũng như các hoạt động trong chương trình đào tạo giúp 

người học có thể trau dồi các kỹ năng sau: 

PO5: Khả năng tư duy phản biện để nhận định, đánh giá được tính đúng đắn của các vấn đề 

xã hội cũng như trong công việc chuyên môn, từ đó tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề; 

PO6: Kỹ năng làm việc trong nhóm và kỹ năng lãnh đạo trong môi trường quốc tế; 

PO7: Kỹ năng quản lý kế hoạch và phát triển bản thân thông qua học tập suốt đời; 

PO8: Khả năng diễn đạt, trình bày và soạn thảo văn bản chuẩn mực; 

PO9: Kỹ năng máy tính văn phòng, thu thập, tổ chức, phân tích và trình bày dữ liệu đáp ứng 

các yêu cầu công việc. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

PO10: Tuân thủ pháp luật; Hiểu và tuân thủ các khía cạnh đạo đức nghề nghiệp; Có ý thức 

cộng đồng và chịu trách nhiệm cá nhân; 

PO11: Có tác phong công nghiệp, nghiêm túc, có ý thức kỷ luật lao động cao; 

PO12: Có tư duy cầu tiến, ý thức học hỏi và khả năng học tập suốt đời. 

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (ELO) 

KIẾN THỨC  

ELO1: Phân tích, đánh giá và tác động tích cực đến các vấn đề kinh tế xã hội thông qua việc 

hiểu biết về các vấn đề đương đại từ khối kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị, 

luật pháp; 

ELO1.1 Phân tích và đánh giá được tác động của các vấn đề về chính trị, văn hóa-xã hội 

đến hoạt động kinh doanh và xu hướng xã hội 

ELO1.2 Tác động tích cực đến môi trường, xã hội và cộng đồng     

ELO2: Nhận diện, giải thích và đánh giá các vấn đề của nền kinh tế và doanh nghiệp thông qua 

việc vận dụng kiến thức cơ sở ngành về kinh tế, kế toán, quản trị và toán, thống kê; 

ELO2.1 Nhận diện được các vấn đề của nền kinh tế quốc gia và toàn cầu  

ELO2.2 Giải thích và đánh giá được tác động của các thay đổi trong nền kinh tế đến hoạt 

động của doanh nghiệp 
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ELO3: Phân tích các qui trình vận hành của một tổ chức, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin, và 

các hoạt động chức năng liên quan để đưa ra các phương thức phù hợp thực hiện công việc, thông 

qua vận dụng kiến thức ngành Quản trị kinh doanh; 

ELO3.1 Mô tả được các qui trình và phương thức vận hành các hoạt động của một tổ chức 

ELO3.2 Phân tích được sự nối kết giữa các qui trình hoạt động của một tổ chức 

ELO3.3 Áp dụng các công cụ định tính và định lượng để đo lường, đánh giá các hoạt động 

của một tổ chức 

ELO4: Vận dụng kiến thức chuyên ngành của Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nguồn nhân lực, 

Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng, và Quản trị kinh doanh bán lẻ để ứng dụng vào thực hiện 

các công việc chuyên môn về: 

ELO4.1: Quản trị doanh nghiệp: Xây dựng mô hình kinh doanh, Quản lý Marketing và Bán hàng, 

Quản lý vận hành Quản lý chất lượng và dịch vụ khách hàng trong doanh nghiệp nhỏ. 

ELO4.2: Quản trị nguồn nhân lực: Nắm bắt mối quan hệ tương tác, tâm lý và hành vi của nguồn 

nhân lực và Triển khai những công tác về điều hành – quản lý nhân sự, như: chính sách lao động, 

đánh giá nhân lực, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng quan hệ lao động, 

tiền lương và phúc lợi. 

ELO4.3: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng: Lập kế hoạch vận hành đáp ứng yêu cầu kinh 

doanh trong sản xuất và dịch vụ; Thiết lập và điều hành hiệu quả chuỗi cung ứng trong nước và 

quốc tế; Đảm bảo chất lượng bền vững trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. 

ELO4.4: Quản trị Kinh doanh Bán lẻ: Tổ chức chuỗi cung ứng và logistics, thiết lập chuỗi và 

quản lý các điểm bán lẻ; Xây dựng chiến lược phát triển một ngành bán lẻ cụ thể; Phát triển và 

vận hành hiệu quả hệ thống theo các kênh bán hàng đa dạng. 

KỸ NĂNG 

ELO5: Thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin, và khả năng ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu 

cầu công việc; 

ELO5.1: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đến mô-đun 06 theo Thông tư 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

ELO5.2: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng tiếng Anh bậc 4/6, theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt 

Nam, bạn hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT. 

ELO6: Chứng tỏ khả năng giao tiếp (thuyết trình và soạn thảo văn bản) tốt, hợp tác làm việc 

nhóm hiệu quả và có khả năng lãnh đạo trong môi trường quốc tế; 

ELO6.1: Có khả năng giao tiếp tốt trong môi trường công việc, bao gồm khả năng soạn thảo văn 

bản và thuyết trình chuyên nghiệp 

ELO6.2: Có khả năng hợp tác, làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường toàn cầu  

ELO6.3: Có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt nhóm 
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ELO7: Chứng tỏ khả năng quản lý kế hoạch cá nhân và kế hoạch phát triển bản thân và nghề 

nghiệp; 

ELO7.1: Có khả năng xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân 

ELO7.2: Có khả năng định hướng và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp 

ELO8: Vận dụng kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư duy phản biện (critical thinking) và tư duy dịch 

vụ (service minded) để giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, hiệu quả và tích cực; 

ELO8.1: Có tư duy phản biện để nhận diện, đánh giá vấn đề 

ELO8.2: Có kỹ năng tổng hợp và phân tích để giải quyết vấn đề 

ELO8.3: Có tư duy dịch vụ để làm việc với tinh thần phục vụ khách hàng trong và ngoài tổ chức  

ELO9: Chứng tỏ khả năng tra cứu, thu thập, phân tích và xử lý thông tin bằng các phương pháp 

định tính và định lượng nhằm đưa ra quyết định quản trị trong hoạt động kinh doanh; 

ELO9.1: Có khả năng tra cứu và thu thập thông tin định tính và định lượng cần thiết cho các 

quyết định kinh doanh  

ELO9.2: Có kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu định tính và định lượng và trình bày báo cáo cho các 

mục đích quản lý, kinh doanh 

 

NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM 

ELO10: Tuân thủ pháp luật, thể hiện sự hiểu biết về các chuẩn mực đạo đức, chịu trách nhiệm cá 

nhân và ý thức trách nhiệm với cộng đồng; 

ELO10.1: Hiểu các vấn đề pháp lý và có ý thức tuân thủ pháp luật trong các vấn đề kinh doanh 

ELO10.2: Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp  

ELO10.3: Thể hiện ý thức trách nhiệm trong công việc và trách nhiệm với cộng đồng 

ELO11: Thể hiện tác phong công nghiệp, nghiêm túc, có ý thức kỷ luật cao; 

ELO12: Thể hiện thái độ luôn cầu tiến, kiên trì và tinh thần học tập suốt đời nhằm thích ứng tốt 

với môi trường và linh động với hoàn cảnh. 

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp 

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh với kiến thức chuyên môn, 

các kỹ năng nghề nghiệp và khả năng ngoại ngữ - tin học có thể đảm nhận các vị trí sau khi 

tốt nghiệp: 

3.1.Chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp 

a) Trong thời gian đầu (ít hơn 3 năm), SV có thể làm việc ở các vị trí sau: 

o Nhân viên kinh doanh, bán hàng, marketing; 

o Nhân viên bộ phận chăm sóc/ dịch vụ khách hàng; 

o Nhân viên bộ phận kế hoạch, chất lượng, thu mua – cung ứng; 

o Nhân viên bộ phận nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, C&B); 
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b) Từ 3-5 năm có khả năng đảm trách các vị trí: Quản lý các nhóm công việc hay quản lý cấp 

thấp tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

o Trưởng nhóm kinh doanh, bán hàng, marketing; 

o Chuyên viên bộ phận chăm sóc/ dịch vụ khách hàng; 

o Chuyên viên bộ phận kế hoạch, chất lượng, thu mua – cung ứng; 

o Khởi nghiệp kinh doanh 

c) Về dài hạn (trên 5-10 năm)  có thể phát triển nghề nghiệp ở những vị trí cấp cao: 

o Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) 

o Giám đốc kinh doanh, bán hàng, marketing; 

o Giám đốc bộ phận chăm sóc/ dịch vụ khách hàng; 

3.2. Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực 

a) Trong thời gian đầu (ít hơn 3 năm), SV có thể làm việc ở các vị trí sau: 

o Nhân viên bộ phận tuyển dụng; 

o Nhân viên bộ phận đào tạo; 

o Nhân viên bộ phận C&B; 

o Nhân viên kinh doanh, bán hàng; 

b) Từ 3-5 năm có khả năng đảm trách các vị trí: Quản lý các nhóm công việc hay quản lý cấp 

thấp tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

o Chuyên viên bộ phận tuyển dụng; 

o Chuyên viên bộ phận đào tạo; 

o Chuyên viên bộ phận C&B; 

o Chuyên viên kinh doanh, bán hàng; 

c) Về dài hạn (trên 5-10 năm)  có thể phát triển nghề nghiệp ở những vị trí cấp cao: 

o Giám đốc bộ phận nhân sự; 

o Giám đốc bộ phận tuyển dụng; 

o Giám đốc bộ phận đào tạo; 

o Giám đốc bộ phận C&B; 

3.3. Chuyên ngành Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng 

a) Trong thời gian đầu (ít hơn 3 năm), SV có thể làm việc ở các vị trí sau: 

o Nhân viên bộ phận kế hoạch, 

o Nhân viên bộ phận chất lượng,  

o Nhân viên bộ phận thu mua – cung ứng; 

o Nhân viên bộ phận chăm sóc/ dịch vụ khách hàng; 

o Nhân viên kinh doanh, bán hàng, marketing; 

o Nhân viên bộ phận nhân sự;  

b) Từ 3-5 năm có khả năng đảm trách các vị trí: Quản lý các nhóm công việc hay quản lý cấp 

thấp tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

o Chuyên viên bộ phận kế hoạch, 
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o Chuyên viên bộ phận chất lượng,  

o Chuyên viên bộ phận thu mua – cung ứng; 

o Chuyên viên bộ phận chăm sóc/ dịch vụ khách hàng; 

c) Về dài hạn (trên 5-10 năm)  có thể phát triển nghề nghiệp ở những vị trí cấp cao: 

o Giám đốc bộ phận kế hoạch, 

o Giám đốc bộ phận chất lượng,  

o Giám đốc bộ phận thu mua – cung ứng; 

o Giám đốc bộ phận chăm sóc/ dịch vụ khách hàng; 

o Giám đốc vận hành (COO) 

3.4. Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh bán lẻ 

a) Trong thời gian đầu (ít hơn 2 năm), SV có thể làm việc ở các vị trí sau: 

o Nhân viên kinh doanh ngành hàng 

o Nhân viên Cửa hàng/Siêu thị 

o Nhân viên thị trường ngành hàng 

o Đại diện bán hàng 

o Trưởng quầy hàng 

b) Từ 2-4 năm có khả năng đảm trách các vị trí trình độ chuyên viên: 

o Chuyên viên tiếp thị bán lẻ 

o Chuyên viên đào tạo 

o Chuyên viên phát triển ngành hàng 

o Chuyên viên kinh doanh 

o Chuyên viên bộ phận mua hàng 

o Chuyên viên bộ phận dự án và phát triển 

o Chuyên viên bộ phận chuỗi cung ứng 

c) Từ 5-8 năm: có thể phát triển nghề nghiệp ở những vị trí quản lý cấp trung: 

o Cửa hàng trưởng 

o Quản lý siêu thị 

o Trưởng ngành hàng 

o Trưởng phòng bán lẻ khu vực 

o Giám sát kinh doanh kênh bán lẻ 

o Trưởng nhóm vận hành chuỗi cửa hàng bán lẻ 

d) Các chức vụ quản lý cấp cao (tùy theo kinh nghiệm và tài năng): 

o Giám đốc kinh doanh ngành hàng 

o Giám độc trung tâm thu mua 

o Giám đốc cung ứng điều vận 

o Giám đốc Marketing 

4. Đối tượng tuyển sinh 
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Tất cả công dân Việt Nam đã tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương đạt các yêu cầu 

theo Quy chế tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Văn Lang. 

5. Phương thức tuyển sinh 

Ngành QTKD tuyển sinh theo các phương thức sau: 

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 

2021; 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc Trung học phổ thông: (1) 

Xét điểm năm học lớp 12; (2) Xét điểm năm học lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. 

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học 

Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2021; 

- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng. 

Theo Qui chế tuyển sinh hàng năm của Đại học Văn Lang. Ngành quản trị kinh doanh xét tuyển 

theo 04 tổ hợp: 

- D01, toán, ngữ văn, tiếng Anh; 

- C01, toán, ngữ văn, vật lý; 

- C02, toán, ngữ văn, hóa học; 

C04, toán, ngữ văn, địa lý. 

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

6.1. Quy trình đào tạo 

Chương trình học bao gồm 135 tín chỉ thuộc các khối đại cương, kiến thức cơ sở ngành, kiến 

thức ngành và kiến thức chuyên ngành; dự kiến được thực hiện trong 4 năm (8 học kỳ chính 

và 3 học kỳ hè). Chương trình đào tạo theo quy chế tín chỉ, người học có thể rút ngắn thời 

gian học so với dự kiến. 

6.2. Điều kiện tốt nghiệp 

Theo quy định của Trường và của Bộ GD&ĐT, người học được tốt nghiệp khi:  

❖ Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang 

trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

❖ Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo; 

❖ Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên theo thang điểm 4; 

❖ Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng; có kết quả đạt học phần Giáo dục thể chất; 

❖ Có chứng chỉ tiếng Anh đạt yêu cầu chuẩn đầu ra tiếng Anh của Trường Đại học Văn lang, 

cụ thể là: 

o Bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc do Bộ GD và ĐT ban hành; 

o Hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (còn thời hạn ở thời điểm tốt nghiệp) với 

mức điểm tối thiểu như sau: CEFR B2; IELTS 6.0; TOIEC 785 (R&L) – 310 

(S&R); TOEFL iBT 60; VSTEP B2. 
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7. Điều kiện đảm bảo chất lượng 

7.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

STT 
Loại phòng 

học 

Số 

lượng 

Diện tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 

Ghi chú   

Tên thiết bị Số lượng 
Phục vụ học phần/ 

môn học 

1 

Phòng 

học/giảng 

đường 

170 17.573 
Máy chiếu, máy tính, 

ampli, microfone 

170, 36, 

170, 170, 

Các môn học lý huyết 

và Anh văn 

 

2 Hội trường 6 3.283 
Máy chiếu, Màn hình TV 

cỡ lớn, ampli, microfone 
6, 8, 6, 12 

Các môn lý thuyết 

chung 
 

3 Máy tính 12 1.148 
Bảng, máy tính, mic, máy 

chiếu 

12, 550, 

12, 12 

Anh văn, Tin học đại 

cương 
 

4 
Nhà thi đấu đa 

năng 
5 11.315 

Dây kéo co, Dẻo gập thân 

bục đứng, Lưới bóng 

truyền, Lưới cầu lông, 

Thảm tổng hợp 12 răng, 

Trụ bóng rổ, Trụ cầu lông, 

Trụ nhảy cao 

 GD thể chất 

 

 

7.2. Thư viện 

- Diện tích thư viện: 3.008 m2. 

- Diện tích phòng đọc: 2.600 m2. 

- Số chỗ ngồi: 594;  

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 36. 

- Phần mềm quản lý thư viện: EmicLib, Dspace. 

- Thư viện điện tử: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn  

- Số lượng sách, giáo trình điện tử: 8.885. 

- Số lượng sách, giáo trình điện tử ngành Quản trị kinh doanh: 702. 

 

7.3. Đội ngũ CB.GV.NV: ( Đính kèm) 

 

  

http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/
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PHẦN B: CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

1. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 tín chỉ  

Khối lượng kiến thức toàn khóa tối thiểu là 135 tín chỉ, chia thành 2 khối 

- Khối giáo dục đại cương: 51 tín chỉ, bao gồm: 

▪  Nhóm chính trị - pháp luật: 13 tín chỉ 

▪ Nhóm Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên: 7 tín chỉ 

▪ Nhóm Nghệ thuật – Nhân văn – Khoa học xã hội: 6 tín chỉ 

▪ Nhóm Kỹ năng và ngoại ngữ: 25 tín chỉ (4 Kỹ năng + 21 Ngoại ngữ) 

- Khối giáo dục chuyên nghiệp: 84 tín chỉ, bao gồm: 

▪ Nhóm môn cơ sở ngành: 25 tín chỉ 

▪ Nhóm môn ngành QTKD: 29 tín chỉ 

▪ Nhóm môn chuyên ngành: 21 tín chỉ, với 4 chuyên ngành 

• Quản trị Doanh nghiệp: 21 tín chỉ 

• Quản trị Nguồn nhân lực: 21 tín chỉ 

• Quản trị Vận hành và chuỗi cung ứng: 21 tín chỉ 

• Quản trị Kinh doanh Bán lẻ: 21 tín chỉ 

▪ Nhóm thực tập và tốt nghiệp: 9 tín chỉ  

Sinh viên có 4 lựa chọn chuyên ngành là Quản trị doanh nghiệp; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng và Quản trị Kinh doanh 

bán lẻ. 

Ngoài ra, sinh viên có thể chọn học thêm chuyên ngành phụ (15 tín chỉ) và được cấp chứng nhận chuyên ngành phụ do Trường Đại học Văn Lang cấp 

2. Cấu trúc chương trình dạy học 

Bảng cấu trúc chương trình môn học tại mục 2.1 trình bày các môn học thuộc các khối kiến thức mô tả trong mục 1. Danh sách các môn học tự chọn có 

thể thay đổi hoặc bổ sung để bắt kịp những đổi mới trong khoa học quản trị cũng như thực tiễn kinh tế xã hội. 
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2.1. Cấu trúc theo nhóm môn học 

Giáo dục đại 

cương 

CÁC MÔN 

ĐẠI CƯƠNG 

(51 tín chỉ) 

 

A. Chính trị - Luật pháp 

(13 tín chỉ) 

B. Tin học - Toán - Khoa học 

tự nhiên 

(7 tín chỉ) 

C. Nghệ thuật – Xã hội – Nhân 

văn 

(6 tín chỉ) 

D. Kỹ năng và Ngoại ngữ 

(25 tín chỉ) 

Triết học Mác – Lênin (3-BB) 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

(2-BB) 

Chủ nghĩa xã hội khoa học (2-

BB) 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam (2-BB) 

Tư tưởng HCM (2-BB) 

Pháp luật đại cương (2-BB) 

Tin học (2 tín chỉ) 

Tin học cơ bản (2-BB) 

Toán: Chọn 1 môn (3 tín chỉ) 

Toán ứng dụng trong kinh 

doanh (3-TC) 

Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán (3-TC) 

Khoa học 

Môi trường và con người (2-

BB) 

 

Nghệ thuật: Chọn 1 môn (2 

tín chỉ) 

Ảnh và kỹ thuật nhiếp ảnh (2-

TC) 

Khiêu vũ hiện đại (2-TC) 

Thanh nhạc 1 (2-TC) 

Mỹ học đại cương (2-TC) 

Lịch sử thời trang (2-TC) 

Xã hội: Chọn 1 môn (2 tín 

chỉ) 

Xã hội học đại cương (2-TC) 

Nhập môn Tâm lý học (2-TC) 

Nhân văn: Chọn 1 môn (2 tín 

chỉ) 

Lịch sử văn minh thế giới (2-

TC) 

Cơ sở Văn hóa Việt Nam (2-

TC) 

Kỹ năng: Chọn 4 tín chỉ  

Tư duy phản biện (2-TC) 

Tiếng Việt thực hành (2-TC) 

Nghệ thuật nói trước công 

chúng (2-TC) 

Kỹ năng học tập hiệu quả (2-

TC) 

Kỹ năng kết nối và phát triển 

sự nghiệp (2-TC) 

Ngoại ngữ (21 tín chỉ) 

Anh văn 1 (3-BB) 

Anh văn 2 (3-BB) 

Anh văn 3 (3-BB) 

Anh văn 4 (3-BB) 

Anh văn 5 (3-BB) 

Anh văn 6 (3-BB) 

Anh văn 7 (3-BB) 

Giáo dục quốc phòng (BB – không tích lũy tín chỉ) 

Giáo dục thể chất (BB – không tích lũy tín chỉ) 
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Giáo dục chuyên 

nghiệp 

CÁC MÔN 

CƠ SỞ 

NGÀNH 

(25 tín chỉ) 

Kinh tế vi mô (3-BB) 

Kinh tế vĩ mô (3-BB) 

Nguyên lý kế toán (2-BB)  

Quản trị học (3-BB) 

Marketing căn bản (3-BB) 

Thống kê trong kinh doanh (3-BB) 

Nhập môn hệ thống thông tin quản lý (3-BB)  

Luật kinh tế (2-BB) 

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và Đạo đức kinh doanh (3-BB) 

CÁC MÔN 

NGÀNH 

(29 tín chỉ) 

Kế toán quản trị (2 – BB) 

Hành vi tổ chức (3-BB) 

Quản trị chiến lược (3-BB) 

Quản trị vận hành (3-BB) 

Quản trị nguồn nhân lực (3-BB) 

Tài chính Doanh nghiệp (3-BB)  

Giao tiếp trong kinh doanh (3-BB) 

Phân tích kinh doanh (3-BB) 

Bán hàng và Quản trị bán hàng (3-BB) 

Tự chọn ngành: Chọn 1 môn (3 tín chỉ)  

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh (3-TC) – Bắt buộc với SV chọn làm Khóa luận tốt nghiệp 

Kinh doanh quốc tế (3-TC) 

Quản trị sự thay đổi trong tổ chức (3-TC) 
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CÁC MÔN  

CHUYÊN 

NGÀNH 

(21 tín chỉ) 

Quản trị Doanh nghiệp  

(21 tín chỉ)  

Khởi nghiệp kinh doanh (3-BB) 

Quản trị chất lượng (3-BB) 

Kỹ năng lãnh đạo (3-BB) 

Hành vi tiêu dùng (3-BB) 

Nghiên cứu Marketing (3-BB) 

 

 

 

 

Tự chọn chuyên ngành: Chọn 

2 môn (6 tín chỉ) 

Quản trị hành chính văn phòng 

(3-TC) 

Quản trị rủi ro doanh nghiệp (3-

TC) 

Tâm lý học quản lý và lãnh đạo 

(3-TC) 

Quản trị dự án (3-TC) 

Quản lý hiệu quả (3-TC) 

Quản lý chế độ đãi ngộ (3-TC) 

Quản lý chuỗi cung ứng (3-TC) 

Tổ chức và quản lý sự kiện (3-

TC) 

Thương mại điện tử (3-TC) 

 

Quản trị Nguồn nhân lực  

(21 tín chỉ)  

Tuyển dụng và bố trí nhân sự (3-

BB) 

Quản lý đào tạo và phát triển 

nghề nghiệp (3-BB) 

Quản lý hiệu quả (3-BB) 

Quản lý chế độ đãi ngộ (3-BB) 

Quan hệ lao động (3-BB) 

 

 

Tự chọn chuyên ngành: Chọn 2 

môn (6 tín chỉ) 

Tâm lý học tổ chức và nhân sự 

(3-TC) 

Quản trị hành chính văn phòng 

(3-TC) 

Tổ chức và quản lý sự kiện (3-

TC) 

Kỹ năng lãnh đạo (3-TC) 

Quản trị dự án (3-TC) 

Thương mại điện tử (3-TC) 

 

 

 

 

Quản trị Vận hành và chuỗi 

cung ứng (21 tín chỉ)  

Quản trị chất lượng (3-BB) 

Quản lý dịch vụ (3-BB) 

Quản trị dự án (3-BB) 

Quản lý chuỗi cung ứng (3-BB) 

Quản lý theo Lean (3-BB) 

 

 

 

 

Tự chọn chuyên ngành: Chọn 

2 môn (6 tín chỉ) 

Quản trị kho bãi (3-TC) 

Quản lý bảo trì tổng thể (3-TC) 

Tâm lý học quản lý và lãnh đạo 

(3-TC) 

Quản trị rủi ro doanh nghiệp (3-

TC) 

Kỹ năng lãnh đạo (3-TC) 

Thương mại điện tử (3-TC) 

 

Quản trị Kinh doanh Bán lẻ  

(21 tín chỉ) 

Đại cương về Kinh doanh Bán 

lẻ (3-BB) 

Hành vi tiêu dùng (3-BB) 

Quản lý ngành hàng và nhãn 

hàng (3-BB) 

Chuỗi cung ứng trong bán lẻ 

(3-BB) 

Quản lý Cửa hàng và Siêu thị 

(3-BB) 

Tự chọn chuyên ngành: 

Chọn 2 môn (6 tín chỉ) 

Quản trị Chiến lược trong Bán 

lẻ (3-TC) 

Quản lý Trực quan trong Bán 

lẻ (3-TC) 

Quản trị Khuyến mãi trong 

Bán lẻ (3-TC) 

Phân tích Dữ liệu Bán lẻ (3-

TC) 

Quản trị Tài Chính Kế toán 

trong Bán lẻ (3-TC) 

Thương mại điện tử (3-TC) 

Khởi nghiệp kinh doanh (3-

TC) 
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Tâm lý học quản lý và lãnh 

đạo (3-TC) 

Tổ chức và quản lý sự kiện (3-

TC) 

 
Thực tập 

(3 tín chỉ) 

Thực tập (3-BB)  

 
Tốt nghiệp 

(6 tín chỉ) 

Chọn 1 trong 3 phương án sau: 

Khóa luận tốt nghiệp Dự án kinh doanh 2 môn tự chọn chuyên ngành  

Ghi chú: TC= Tự chọn; BB = Bắt buộc 

   (3-BB): 3 tín chỉ - bắt buộc  
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2.2. Cấu trúc theo khối kiến thức 

TT Mã học phần 
Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

tín 

chỉ 

Khối lượng kiến 

thức (tiết) 

(LT/TH/ĐA/TT) 

Bắt 

buộc/ 

Tự chọn 

Điều kiện tiên 

quyết 

Điều kiện học 

trước 

LT TH TT 

2.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 51 tín chỉ 

2.1.1.1. Chính trị - Pháp luật (13 tín chỉ) 

 71POLP10013 Triết học Mac - Lenin  
Philosophy of Marxism 

and Leninism 
3 45   BB không  

 71POLE10022 Kinh tế chính trị 

Mac-Lenin   

Political economics of 

Marxism and Leninism 
2 30   BB  

Triết học Mac - 

Lenin 

 71POLS10032 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
Scientific Socialism 2 30   BB  

Triết học Mac - 

Lenin 

 71POLH10042 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh  
Ho Chi Minh ideology 2 30   BB  

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 71POLC10052 Lịch sử Đảng cộng 

sản Việt Nam 

History of Vietnamese 

Communist Party 
2 30   BB  

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

 71LAWG10012 Pháp luật đại cương Foundation of Law 2 30   BB   

 

71NAD110013 

71NAD210022 

71NAD310032 

71NAD410044 

Giáo dục quốc phòng  

 
Military Training     BB/KTL   

2.1.1.2. Tin học, Toán và Khoa học tự nhiên (7 tín chỉ) 

2.1.1.2.1. Tin học (2 tín chỉ) 

 71INFB10012 Tin học cơ bản Basic Informatics 2 30   BB   

2.1.1.2.2. Toán (3 tín chỉ) 

 Chọn 1 môn trong các môn sau 

 71MATE10043 
Toán ứng dụng trong 

kinh doanh 

Applied Mathematics for 

Business 
3 45   TC   

 71MATP10013 Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán 
Statictis and Probability 3 45   TC   

2.1.1.2.3 Khoa học tự nhiên (2 tín chỉ) 
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TT Mã học phần 
Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

tín 

chỉ 

Khối lượng kiến 

thức (tiết) 

(LT/TH/ĐA/TT) 

Bắt 

buộc/ 

Tự chọn 

Điều kiện tiên 

quyết 

Điều kiện học 

trước 

LT TH TT 

 71ENVH10012 Môi trường và con 

người 
Environment and Human 2 30   BB   

2.1.1.3. Nghệ thuật - Xã hội và nhân văn (6 tín chỉ) 

2.1.1.3.1. Nghệ thuật (2 tín chỉ) 

 71PHOT10013 
Ảnh và kỹ thuật nhiếp 

ảnh 

Photograph and 

Photographic techniques 
2 30   TC   

 71PEDS10102 Khiêu vũ hiện đại Dance Sport 2 15 30  TC   

 71VOC120012 Thanh nhạc 1 Singing techniques 1 2 30   TC   

 71BALI10242 Mỹ học đại cương Fundamental of aesthetics 2 30   TC   

 71FHIS10012 Lịch sử thời trang Fashion History  2 30   TC   

2.1.1.3.2. Xã hội (2 tín chỉ) 

 71SOWK20013 Xã hội học đại cương  Principles of Socialism 2 30   TC   

 71PSYC10042 
Nhập môn Tâm lý 

học 

Fundamentals of 

Psychology 
2 30   TC   

2.1.1.3.3. Nhân văn (2 tín chỉ) 

 71BALI10252 Lịch sử văn minh thế 

giới 

History of World 

Civilization 
2 30   TC   

 71BALI10012 Cơ sở Văn hóa Việt 

Nam 
Vietnamese Culture 2 30   TC   

2.1.1.4. Kỹ năng và Ngoại ngữ (25 tín chỉ) 

2.1.1.4.1. Kỹ năng (4 tín chỉ) 

 71MANA10152 Tư duy phản biện Critical Thinking 2 30   TC   

 71EBAS10012 Tiếng Việt thực hành Business Writing 2 30   TC   

 71SPPR40342 
Nghệ thuật nói trước 

công chúng 
Public Speaking 2 30   TC   

 71SSK420052 Kỹ năng học tập hiệu 

quả 
Effective learning skill 2 15 30  TC   



16 

 

TT Mã học phần 
Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

tín 

chỉ 

Khối lượng kiến 

thức (tiết) 

(LT/TH/ĐA/TT) 

Bắt 

buộc/ 

Tự chọn 

Điều kiện tiên 

quyết 

Điều kiện học 

trước 

LT TH TT 

 71SSK420062 
Kỹ năng kết nối và 

phát triển sự nghiệp 

Building Relationships 

for career success 
2 15 30  TC   

2.1.1.4.2. Ngoại ngữ (21 tín chỉ) 

 71ENG110013 Anh văn 1 English 1 3 30 30  BB   

 71ENG210023 Anh văn 2  English 2 3 30 30  BB  Anh văn 1 

 71ENG310033 Anh văn 3  English 3 3 30 30  BB Anh văn 2  

 71ENG410043 Anh văn 4  English 4 3 30 30  BB  Anh văn 3 

 71ENG510053 Anh văn 5 English 5 3 30 30  BB Anh văn 4  

 71ENG610063 Anh văn 6  English 6 3 30 30  BB  Anh văn 5 

 71ENG710073 Anh văn 7  English 7 3 0 90  BB Anh văn 6  

2.1.1.4.3. Giáo dục thể chất (Không tính số tín chỉ) 

 

71PEVB10022 

71PEBB10032 

71PESW10042 

71PEBA10052 

71PEKC10062 

71PEFI10072 

71PEFU10082 

71PEGO10092 

71PEDA10102 

71PESC10112 

71PETE10122 

71PEMA10132 

71PEYO10142 

Giáo dục thể chất Physical education *    BB/KTL   

2.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (84 tín chỉ) 

2.1.2.1. Kiến thức cơ sở ngành (25 tín chỉ) 

 71ECON20013 Kinh tế vi mô  Microeconomics 3 45   BB   

 71ECON20033 Kinh tế vĩ mô  Macroeconomics 3 45   BB  Kinh tế vi mô 

 71ACCT20032 Nguyên lý kế toán  Principles of Accounting 2 30   BB   
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TT Mã học phần 
Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

tín 

chỉ 

Khối lượng kiến 

thức (tiết) 

(LT/TH/ĐA/TT) 

Bắt 

buộc/ 

Tự chọn 

Điều kiện tiên 

quyết 

Điều kiện học 

trước 

LT TH TT 

 71MANA20013 Quản trị học 
Principles of 

Management 
3 45   BB   

 71MRKT30013 Marketing căn bản  Basic Marketing 3 45   BB   

 71MATE20133 
Thống kê trong kinh 

doanh 
Statistics for Business 3    BB   

 71MISS20013 Nhập môn Hệ thống 

thông tin Quản lý 

Introduction of 

Information management 

systems 

3 45   BB   

 71LAWB20012 Luật kinh tế Economic Law 2 30   BB  Pháp luật đại 

cương 

 71BUSI20033 
Trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp và Đạo 

đức kinh doanh 

Corporate Social 

Responsibility and 

Business Ethics 

3 45   BB   

2.1.2.2. Kiến thức ngành (29 tín chỉ) 

 71MANA30043 Hành vi tổ chức  Organizational Behaviour 3 45   BB  Quản trị học 

 71MANA30053 Quản trị chiến lược  Strategic Management 3 45   BB  Quản trị học 

 71SCMN30013 Quản trị vận hành Operation Management 3 45   BB  Quản trị học 

 71HRMN30013 Quản trị nguồn nhân 

lực 

Human Resource 

Management 
3 45   BB  Quản trị học 

 71FINN30033 Tài chính Doanh 

nghiệp 
Corporate Finance 3 45   BB  Nguyên lý kế toán 

 71BUSI30053 Phân tích kinh doanh Business Analytics 3 45   BB  Thống kê trong 

kinh doanh 

 71ACCT30042 Kế toán quản trị Management accounting 2 30   BB  Nguyên lý kế toán 

 71BUSI30013 Giao tiếp trong kinh 

doanh 
Business Communication 3 45   BB   
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TT Mã học phần 
Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

tín 

chỉ 

Khối lượng kiến 

thức (tiết) 

(LT/TH/ĐA/TT) 

Bắt 

buộc/ 

Tự chọn 

Điều kiện tiên 

quyết 

Điều kiện học 

trước 

LT TH TT 

 71MRKT30043 Bán hàng và Quản trị 

bán hàng 

Selling & Sales 

Management 
3 45   BB  

Quản trị học; 

Marketing căn 

bản 

 Chọn 1 môn trong các môn sau (3 tín chỉ) 

 71BUSI30043 Phương pháp nghiên 

cứu trong kinh doanh1 

Research methods for 

Business 
3 45   TC  Thống kê trong 

kinh doanh 

 71MANA30073 Quản trị sự thay đổi 

trong tổ chức 
Change Management 3 45   TC  Quản trị học  

 71BUSI30023 Kinh doanh quốc tế International Business 3 45   TC  Kinh tế vi mô, 

Kinh tế vĩ mô 

2.1.2.3. Kiến thức chuyên ngành 

2.1.2.3.1. Quản trị Doanh nghiệp (21 tín chỉ) 

 71ENTR40013 Khởi nghiệp kinh 

doanh 
Entrepreneurship 3 45   BB  

Quản trị học; 

Marketing căn 

bản 

 71SCMN40023 Quản trị chất lượng  Quality Management 3 45   BB  Quản trị vận hành 

 71MANA40063 Kỹ năng lãnh đạo Leadership skills 3 45   TC  Quản trị học 

 71MRKT40073 Hành vi tiêu dùng Consumer Behaviour 3 45   BB  Marketing căn 

bản 

 71MRKT40103 Nghiên cứu 

Marketing 
Marketing research 3 45   BB  Marketing căn 

bản 

 Chọn 2 môn trong các môn sau (6 tín chỉ) 

 71MANA40093 Quản trị hành chính 

văn phòng 
Office management 3 45   TC  Quản trị học 

 71MANA40083 Quản trị rủi ro doanh 

nghiệp 

Enterprise Risk 

Management 
3 45   TC   

                                                 
1 Môn học bắt buộc đối với Sinh viên chọn là Khóa luận tốt nghiệp 
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TT Mã học phần 
Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

tín 

chỉ 

Khối lượng kiến 

thức (tiết) 

(LT/TH/ĐA/TT) 

Bắt 

buộc/ 

Tự chọn 

Điều kiện tiên 

quyết 

Điều kiện học 

trước 

LT TH TT 

 71SCMN40033 Quản lý Chuỗi cung 

ứng 

Supply Chain 

Management 
3 45   TC  Quản trị vận hành 

 71PSYO40023 
Tâm lý học quản lý 

và lãnh đạo 

Psychology for 

Management and Leader 
3 45   TC   

 71SCMN40043 Quản trị dự án Project Management 3 45   TC  Quản trị vận hành 

 71HRMN40073 Quản lý hiệu quả  
Performance 

Management 
3 45   TC  

Quản trị nguồn 

nhân lực 

 71HRMN40083 Quản lý chế độ đãi 

ngộ 

Compensation 

Management 
3 45   TC  Quản trị nguồn 

nhân lực 

 71MISS40023 Thương mại điện tử  E-Commerce 3 45   TC  Marketing căn 

bản 

 71MRKT40053 Tổ chức và quản lý sự 

kiện 
Event management 3 45   TC  Marketing Căn 

bản 

2.1.2.3.2. Quản trị Nguồn nhân lực (21 tín chỉ) 

 71HRMN40033 Tuyển dụng và bố trí 

nhân sự 
Selection and Staffing 3 45   BB  

Quản trị nguồn 

nhân lực 

 71HRMN40043 
Quản lý đào tạo và 

phát triển nghề 

nghiệp 

Training management & 

Career development 
3 45   BB  

Quản trị nguồn 

nhân lực 

 71HRMN40073 Quản lý hiệu quả  
Compensation 

Management 
3 45   BB  

Quản trị nguồn 

nhân lực 

 71HRMN40083 
Quản lý chế độ đãi 

ngộ 

Compensation 

Management 
3 45   BB  

Quản trị nguồn 

nhân lực 

 71HRMN40053 Quan hệ lao động Labor Relations 3 45   BB  
Quản trị nguồn 

nhân lực 

 Chọn 2 môn trong các môn sau (6 tín chỉ) 
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TT Mã học phần 
Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

tín 

chỉ 

Khối lượng kiến 

thức (tiết) 

(LT/TH/ĐA/TT) 

Bắt 

buộc/ 

Tự chọn 

Điều kiện tiên 

quyết 

Điều kiện học 

trước 

LT TH TT 

  71PSYO40033  
Tâm lý học tổ chức 

và nhân sự 

Psychology for people 

management 
3 45   TC  

Quản trị nguồn 

nhân lực 

 71MANA40093 Quản trị hành chính 

văn phòng 
Office management 3 45   TC  Quản trị học 

 71MRKT40053 Tổ chức và quản lý sự 

kiện 
Event management 3 45   TC  

Marketing Căn 

bản 

 71MANA40063 Kỹ năng lãnh đạo Leadership skills 3 45   TC  Quản trị học 

 71SCMN40043 Quản trị dự án Project Management 3 45   TC  Quản trị vận hành 

 71MISS40023 Thương mại điện tử  E-Commerce 3 45   TC  Marketing căn 

bản 

2.1.2.3.3. Quản trị Vận hành và chuỗi cung ứng (21 tín chỉ) 

 71SCMN40023 Quản trị chất lượng Quality Management 3 45   BB  Quản trị vận hành 

 71SCMN40043 Quản trị dự án Project Management 3 45   BB  Quản trị vận hành 

 71SCMN40053 Quản lý dịch vụ Service Management 3 45   BB  Quản trị vận hành 

 71SCMN40033 Quản lý Chuỗi cung 

ứng 

Supply Chain 

Management 
3 45   BB  Quản trị vận hành 

 71SCMN40063 Quản lý theo Lean  Lean Production 3 45   BB  Quản trị vận hành 

 Chọn 2 môn trong các môn sau (6 tín chỉ) 

 71SCMN40073 Quản trị kho bãi Warehouse Management 3 45   TC  Quản trị vận hành 

 71SCMN40083 Quản lý bảo trì tổng 

thể 

Total Preventive 

Management 
3 45   TC  Quản trị vận hành 

 71MANA40083 Quản trị Rủi ro doanh 

nghiệp 

Enterprise Risk 

Management 
3 45   TC   
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TT Mã học phần 
Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

tín 

chỉ 

Khối lượng kiến 

thức (tiết) 

(LT/TH/ĐA/TT) 

Bắt 

buộc/ 

Tự chọn 

Điều kiện tiên 

quyết 

Điều kiện học 

trước 

LT TH TT 

  71PSYO40023 
Tâm lý học quản lý 

và lãnh đạo 

Psychology for 

Management and Leader 
3 45   TC   

 71MANA40063 Kỹ năng lãnh đạo Leadership skills 3 45   TC  Quản trị học 

 71MISS40023 Thương mại điện tử  E-Commerce 3 45   TC  Marketing căn 

bản 

2.1.2.3.3. Quản trị Kinh doanh Bán lẻ (21 tín chỉ) 

 71SCMN40383 
Đại cương về Kinh 

doanh Bán lẻ 

Fundamental of Retail 

Management 
3 45   BB  Kinh tế vi mô 

 71MRKT40073 Hành vi tiêu dùng Consumer Behaviour 3 45   BB  
Marketing căn 

bản 

 71MRKT40313 
Quản lý ngành hàng 

và nhãn hàng 

Brand and Category 

Management 
3 45   BB  

Marketing căn 

bản 

 71SCMN40393 
Chuỗi cung ứng trong 

bán lẻ 

Retail Supply Chain 

Management 
3 45   BB  Quản trị Vận hành 

 71SCMN40403 
Quản lý Cửa hàng và 

Siêu thị 
Stores Management 3 45   BB  Quản trị Vận hành 

 Chọn 2 môn trong các môn sau (6 tín chỉ) 

 71SCMN40413 
Quản trị Chiến lược 

trong Bán lẻ 

Strategic Retail 

Management 
3 45   TC  

Quản trị chiến 

lược 

 71SCMN40423 
Quản lý Trực quan 

trong Bán lẻ 
Visual Merchandising 3 45   TC  Không 

 71MRKT40323 
Quản trị Khuyến mãi 

trong Bán lẻ 
Retail Promotion 3 45   TC  

Marketing căn 

bản 

 71SCMN40433 
Phân tích Dữ liệu Bán 

lẻ 
Retail Analytics 3 45   TC  

Thống kê trong 

kinh doanh 
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TT Mã học phần 
Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số 

tín 

chỉ 

Khối lượng kiến 

thức (tiết) 

(LT/TH/ĐA/TT) 

Bắt 

buộc/ 

Tự chọn 

Điều kiện tiên 

quyết 

Điều kiện học 

trước 

LT TH TT 

 71FINC40273 
Quản trị Tài Chính 

Kế toán trong Bán lẻ 

Retail Accounting and 

Financial Management 
3 45   TC  

Nguyên lý kế 

toán, Tài chính 

doanh nghiệp 

 71MISS40023 Thương mại điện tử  E-Commerce 3 45   TC  
Marketing căn 

bản 

 71ENTR40013 Khởi nghiệp kinh 

doanh 
Entrepreneurship 3 45   TC  

Quản trị học; 

Marketing căn 

bản 

 71PSYO40023 
Tâm lý học quản lý 

và lãnh đạo 

Psychology for 

Management and Leader 
3 45   TC   

 71MRKT40053 Tổ chức và quản lý sự 

kiện 
Event management 3 45   TC  

Marketing Căn 

bản 

2.1.2.4. Kiến thức tốt nghiệp 

2.1.2.4.1. Thực tập tốt nghiệp (3 tín chỉ) 

 71MANA40113 Thực tập Internship 3   90 BB   

2.1.2.4.2. Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Học phần thay thế (6 tín chỉ) 

 71MANA40126 
Khóa luận tốt 

nghiệp 
Final Research 6   

270 

LA 
TC 

Phương pháp 

nghiên cứu 

trong kinh 

doanh 

 

 71MANA40136 Dự án Kinh doanh Capstone Project 6   
270 

ĐA 
TC   

  
2 môn tự chọn 

chuyên ngành 
 6 90   TC   

Ghi chú: 1 TC lý thuyết trên lớp= 15 tiết; 1 TC thực hành, làm thí nghiệm, làm đồ án trên lớp = 30 tiết; 1 TC kiến tập, thực tập thực tế, làm đồ án/khóa 

luật TN,… = 45 giờ 
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2.3. Nội dung tóm tắt các học phần  

1) Triết học Mác – Lênin 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Học phần bao gồm có 3 chương: 

Chương I: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội. Trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác – Lênin, và vai trò 

của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội. 

Chương II: Chủ nghĩa duy vật biện chứng. Trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm những vấn đề: vật chất và ý 

thức, phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. 

Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề: hình thái kinh tế - xã hội; giai 

cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 

2) Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Triết học Mac - Lenin 

Nội dung học phần được cấu trúc thành 6 chương. Trong đó, chương I giới thiệu về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của môn học; 

chương II, III, IV tập trung nghiên cứu những lý luận giá trị lao động, quá trình sản xuất giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do canh 

tranh, giai đoạn độc quyền và độc quyền nhà nước; chương V,VI trình bày kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam, những quan 

điểm, giải pháp về công nghiệp hóa hiện đại hóa và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam. 

3) Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Triết học Mac - Lenin 

Học phần có 7 chương, gồm những tri thức lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Học phần Chủ 

nghĩa xã hội khoa học cung cấp cho người học: đối tượng, mục đích, yêu cầu, phương pháp học tập, nghiên cứu môn học; quá trình hình thành, phát 

triển CNXHKH; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; CNXH và các vấn đề xã hội, giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH.  

Sau khi học xong người học có được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức về chủ nghĩa xã hội vào việc xem xét, đánh giá 

những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Người học lý giải và có thái độ đúng đắn 

với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

4) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh 
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Học phần bao gồm Chương nhập môn, 3 chương chính và phần Kết luận 

Chương nhập môn: giới thiệu về đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu, học tập môn học.  

Chương I: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945). Trình bày một cách hệ thống về quá trình ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), nội dung cơ bản, giá trị lịch sử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và quá trình Đảng lãnh đạo 

cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). 

Chương II: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 – 1975). Trình bày những nội dung lịch 

sử cơ bản, hệ thống, khách quan về sự lãnh đạo của Đảng đối với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành 

giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975).  

Chương III: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 – 2018). Trình bày có hệ thống về quá trình 

phát triển đường lối và sự lãnh đạo của Đảng để đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới từ sau ngày thống nhất đất 

nước đến nay  (1975- 2018). 

Kết luận: Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trình bày những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam và những bài học lớn về sự 

lãnh đạo của Đảng. 

5) Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Chủ nghĩa xã hội Khoa học 

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung cơ bản của tư 

tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản 

Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, về văn hóa, đạo đức và xây dựng của con 

người mới. 

6) Pháp luật đại cương 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Môn Pháp luật đại cương trình bày các vấn đề sau đây: Những vấn đề cơ bản về nhà nước; Những vấn đề cơ bản về pháp luật; Luật Hiến pháp và 

Luật Hành chính; Pháp luật hình sự; Pháp luật dân sự; Pháp luật hôn nhân và gia đình; Pháp luật lao động; Pháp luật kinh doanh; Pháp luật tố tụng 

dân sự và tố tụng hình sự; Pháp luật phòng, chống tham nhũng. 

7) Tin học cơ bản 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 
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Môn học bao gồm 6 modules 

Module 1: Khái niệm CNTT cơ bản, trình bày kiến thức cơ bản về cấu trúc máy tính, hệ thống mạng máy tính, vấn đề an toàn lao động và bảo vệ 

môi trường, ứng dụng của Công nghệ thông tin – Truyền thông. Các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin và bản quyền trong sử dụng CNTT 

Module 2: Sử dụng máy tính cơ bản. Nội dung tập trung hướng dẫn các thao tác sử dụng máy tính cá nhân, sử dụng hệ điều hành Windows 10, các 

tiện ích cơ bản, gõ tiếng Việt và in ấn văn bản. 

Module 3: Soạn thảo văn bản. Giới thiệu và tổng quan các  công cụ thiết kế văn bản với phần mềm Microsoft Word, phiên bản 365 

Module 4: Xử lý bảng tính. Tìm hiểu các ứng dụng tính toán chuyên nghiệp với phần mềm Microsoft Excel, phiên bản 365. Sử dụng các hàm và 

thuật toán để giải quyết các bài toán và tình huống thực tế. 

Module 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản. Xây dựng các bản trình chiếu thuyết trình với các kỹ thuật cơ bản và nâng cao với Microsoft PowerPoint, 

phiên bản 365. 

Module 6: Internet cơ bản. Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, sử dụng hộp thư điện tử, tìm hiểu các ứng dụng Thương mại điện tử, cộng đồng 

trực tuyến. Hình thành các thói quen bảo mật thông tin, an toàn cho người dùng. 

8) Toán ứng dụng trong kinh doanh 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức về toán ứng dụng cơ bản để phát triển kỹ năng giải quyết các bài toán kinh doanh trong nhiều bối cảnh 

khác nhau. Môn học gồm 5 chương nhằm trình bày các kiến thức: 

Chương 1 – Hàm tuyến tính và ứng dụng trong kinh doanh: trình bày các kiến thức cơ bản bản về hàm tuyến tính và ứng dụng phân tích một số bài 

toán kinh doanh như cân bằng cung cầu, phân tích chi phí, phân tích hoà vốn. 

Chương 2 – Các hàm số phổ biến khác: trình bày các kiến thức cơ bản về hàm bậc hai, hàm đa thức, hàm phân thức, hàm mũ, hàm logarith và ứng 

dụng trong các bài toán kinh doanh như tối ưu doanh thu, tối ưu lợi nhuận, tính chi phí bình quân, doanh thu bình quân, lợi nhuận bình quân, các mô 

hình tăng trưởng theo hàm mũ. 

Chương 3 – Hệ phương trình tuyến tính và ma trận: trình bày các kiến thức cơ bản về hệ phương trình tuyến tính, ma trận và ứng dụng phân tích một số bài 

toán kinh doanh với ma trận dữ liệu cho trước. 

Chương 4 – Toán tài chính: giới thiệu các mô hình tài chính cơ bản: lãi đơn, lãi kép, giá trị tương lai và giá trị hiện tạicủa dòng tiền. 

Chương 5 – Đạo hàm và ứng dụng: trình bày các kiến thức cơ bản về đạo hàm của hàm một biến và đạo hàm riêng của hàm nhiều biến, đạo hàm hàm 

ẩn, vi phân và ứng dụng trong các bài toán ước lượng, bài toán tối ưu, bài toán tỷ lệ liên quan. 



26 

 

9) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Học phần Thống kê ứng dụng trong kinh doanh, là học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng của xác suất dùng trong thông kê (chương 

1;2); kiến thức về thống kê mô tả (chương 3,4) và các kỹ thuật kiến thức trong thống kê suy diễn (chương 5,6,7), và rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng: 

Biết sử dụng phần mềm Excel cho các chương lý thuyết, đọc kết quả được xuất ra từ mềm Excel để tìm phân phối xác suất thông dụng, các đặc trưng 

số trong thống kê mô tả, ước lượng khoảng cho các tham số thống kê, và tìm giá trị tiêu chuẩn kiểm định cho bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; 

Làm việc nhóm: vận dụng các kiến thức để giải quyết các bài tập lớn, bài thảo luận nhóm, bài tiểu luận, tổ chức phân công nhóm và trình bày kết quả 

giấy. Đồng thời sinh viên có thái độ: Giúp sinh viên có tư duy logic và hình thành đức tính cẩn thận, trung thực, trách nhiệm trong công việc. 

10) Môi trường và con người 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Môn học được xây dựng dành cho sinh viên không chuyên về môi trường, giúp sinh viên lĩnh hội những kiến thức cơ bản về môi trường, mối quan 

hệ tương hỗ giữa con người và môi trường, cơ sở khoa học môi trường, nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, các 

giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. Nội dung chính của môn học bao gồm: Chương 1: Cơ sở khoa học về 

môi trường: bao gồm khái niệm về môi trường và ô nhiễm môi trường, mối quan hệ giữa con người và môi trường; Chương 2: Tài nguyên thiên nhiên 

và ô nhiễm môi trường, tương ứng cho từng loại: không khí, nước, đất và năng lượng; Chương 3: Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến môi trường 

tự nhiên, con người và kinh tế xã hội; Chương 4: Các công cụ nhằm kiểm soát và hạn chế ô nhiễm môi trường; Chương 5: Biến đổi khí hậu và các 

vấn đề toàn cầu. 

11) Ảnh và kỹ thuật nhiếp ảnh 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Học phần gồm có 5 chương, cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành về nhiếp ảnh (các tính năng kỹ thuật, thông số, thuật ngữ cơ bản của máy ảnh 

số; Cách xử lý ánh sáng và bố cục; Các khái niệm và kỹ thuật chụp ảnh chân dung, ảnh đời thường, ảnh báo chí… và Hướng dẫn sinh viên cách làm 

việc nhóm, thực hiện các bài tập thực hành theo các thể loại ảnh đã được hướng dẫn. Sinh viên phân tích, đánh giá sơ bộ được một ảnh về phương 

tiện kỹ thuật chụp ảnh, yếu tố mỹ thuật trong tấm ảnh. Sau khi học xong, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã được cung cấp để phát triển 

kỹ thuật – kỹ năng chụp ảnh của cá nhân để ứng dụng tham gia vào những dự án vừa và nhỏ có liên quan đến chuyên ngành đã học. Sinh viên có 

niềm đam mê với nhiếp ảnh có thể học nâng cao để phục vụ chuyên môn hoặc độc lập phát triển chuyên nghiệp về ngành ảnh. 

12) Khiêu vũ hiện đại 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 
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Học phần gồm 4 chương, cung cấp cho người học các nội dung sau: 

Chương 1: Khái niệm, lịch sử hình thành, quá trình phát triển môn Khiêu vũ thể thao (vũ điệu Chachacha).  

Chương 2:  Khái quát về vũ điệu Chachacha 

Chương 3: Đặc điểm thi đấu môn Khiêu vũ thể thao. 

Chương 4: Phương pháp tính điểm, trang phục và địa điểm thi đấu môn Khiêu vũ thể thao. 

13) Thanh nhạc 1 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Môn học mô tả cho sinh viên một cách có hệ thống những khái niệm, hiểu biết, phát triển các kiến thức cơ bản về nghệ thuật và khoa học của thanh 

âm, những chỉ dẫn về thanh âm của giọng hát. Cụ thể, nó là cách thức để xác định ca hát là gì, cách mà các hoạt động ca hát được thực hiện, các ứng 

dụng của các phương pháp thanh nhạc để thực hiện ca hát đúng kĩ thuật. Từ quá trình sinh lí học của việc tạo ra giọng hát, thanh âm cho đến các khía 

cạnh nghệ thuật giải thích các các bài hát thuộc các thể loại khác nhau, phân loại khác nhau và lịch sử hình thành các phong cách ấy. 

14) Mỹ học đại cương 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không.  

Xác định đối tượng của mĩ học, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mối quan hệ thẩm mĩ của con người đối với hiện thực, trong 

đó, nghệ thuật là nơi tập trung nhất mối quan hệ thẩm mĩ, xác định những yếu tố của ý thức thẩm mĩ, các phạm trù cơ bản của mĩ học. Ngoài ra, 

sinh viên có thể vận dụng các vấn đề của mỹ học trong ngành quản trị kinh doanh. 

15) Lịch sử thời trang 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Học phần gồm 3 chương, cung cấp cho người học các nội dung sau: Chương 1: Khái quát sự thay đổi trang phục của châu Âu từ thời cổ đại đến 

thế kỉ XX; Chương 2: Các đặc trưng trang phục của các dân tộc trên thế giới; Chương 3: Xu hướng Âu phục hoá trang phục thế kỉ 20 và các ảnh 

hưởng của phương Đông trong sự thay đổi kiểu dáng Âu phục. 

16) Xã hội học đại cương 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Nội dung chính của môn học bao gồm 8 chương: 

Chương 1: Lịch sử ra đời và phát triển của xã hội học 

Chương 2: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học 
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Chương 3: Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội 

Chương 4: Hành động xã hội và tương tác xã hội 

Chương 5: Xã hội hóa 

Chương 6: Lệch lạc xã hội và kiểm soát xã hội 

Chương 7: Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội học 

Chương 8: Xã hội học về truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 

Chương 9: Một số lĩnh vực chuyên ngành xã hội học 

17) Nhập môn Tâm lý học 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Học phần Nhập môn Tâm lý học gồm các nội dung như những vấn đề chung nhất của Tâm lý học, sự phát triển của tâm lý và ý thức; trạng thái chú ý; 

các quá trình nhận thức của con người như cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy và tưởng tượng; các phạm trù cơ bản trong tâm lý học như hoạt động và 

giao tiếp; đời sống tình cảm, ý chí, sự hình thành và phát triển nhân cách. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể hình thành kỹ năng hoạt động, giao tiếp và kỹ 

năng phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ năng mềm (thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm…). 

18) Lịch sử văn minh thế giới 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Môn học bao gồm 8 chương nhằm trang bị các kiến thức: Môn học “Lịch sử văn minh thế giới” bao gồm 2 khu vực văn minh: phương Đông và phương 

Tây và một bài giới thiệu Văn minh thế giới thế kỉ XX, XXI. Toàn bộ nội dung này được thể hiện trong 30 tiết học với 21 tiết lí thuyết, 3 tiết điền dã và 

6 tiết thuyết trình nhóm. Mỗi tuần học 3 tiết, kéo dài trong 10 tuần. Môn học cung cấp cho sinh viên: Cơ sở hình thành, lịch sử phát triển  văn minh 

phương Đông, phương Tây từ cổ đại đến hiện đại. Tìm hiểu các thành tựu văn minh phương Đông đỉnh cao về văn học, kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo. 

Tìm hiểu 4 thời kì của văn minh phương Tây: cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại. Tìm hiểu văn minh thế giới thế kỷ XX, XXI. 

19) Cơ sở Văn hóa Việt Nam 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Môn học trình bày: Nội dung chính của môn học gồm: Các vấn đề chung về văn hóa Việt Nam trong tiến trình phát triển và bối cảnh hội nhập toàn 

cầu; Cơ sở văn hóa của người Việt trong các vấn đề nhận thức tự nhiên và con người; tổ chức đời sống tập thể và đời sống cá nhân; ứng xử với môi 

trường tự nhiên và môi trường xã hội; Đặc trưng khu biệt của các vùng văn hóa Việt Nam. 

20) Tiếng Việt thực hành 
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Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Môn Tiếng Việt thực hành trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng dùng từ, viết câu, phân tích và soạn thảo văn bản tiếng Việt đúng phong cách, 

chức năng. Đặc biệt, môn học này giúp sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh hiểu rõ những đặc điểm của ngôn ngữ trong lĩnh vực hành chính - pháp 

lý và rèn luyện kỹ năng soạn thảo các loại văn bản thông dụng trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, môn học cũng giúp sinh viên 

nâng cao năng lực tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề trong việc tiếp nhận và xử lý các văn bản đến và văn bản đi tại các doanh nghiệp. 

21) Nghệ thuật nói trước công chúng 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Học phần cung cấp cho người học hệ thống các kỹ năng, kỹ thuật và quy trình để thực hiện việc trình bày nội dung trước nhiều người, bao gồm: xây 

dựng nội dung bài diễn thuyết; tìm hiểu đối tượng người nghe; kỹ thuật rèn luyện giọng nói; sử dụng ngôn ngữ cơ thể; chuẩn bị và sử dụng các 

phương tiện hỗ trợ; vượt qua nỗi sợ hãi khi diễn thuyết; ứng xử các tình huống phát sinh trong diễn thuyết,.. 

22) Tư duy phản biện 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không  

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế và nền kinh tế tri thức, người làm việc đòi hỏi phải có khả năng suy luận và phản biện nhanh chóng trước một cơ hội, 

rủi ro hay thách thức. Dựa vào những nghiên cứu gần đây, các nhà giáo dục đã hoàn toàn tin chắc rằng việc đào tạo-huấn luyện nên tập trung nhiều 

hơn vào việc rèn luyện tư duy phản biện cho người làm việc để kỹ năng làm việc của họ trở nên hiệu quả hơn.  

Môn học tư duy phản biện trang bị cho người học kiến thức để tư duy một cách rõ ràng, mạch lạc, độc lập và biện chứng cũng như khả năng vận 

dụng tư duy phản biện để phân tích, đánh giá, nhận xét các tình huống trong thực tế, những thông tin hoặc những vấn đề đã có theo những cách nhìn 

khác nhau nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của các vấn đề hay thông tin đó. Môn học bao gồm các nội dung chính bao gồm tổng 

quan về tư duy phản biện, đối tượng phản biện và công cụ phản biện, các lý thuyết lập luận, các dạng ngụy biện. Bên cạnh đó, sinh viên được trang 

bị kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phản biện để giải quyết vấn đề. 

23) Kỹ năng học tập hiệu quả 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không  

Bên cạnh đó, học phần này cũng cung cấp cho sinh viên kiến thức về cách xây dựng một bài thuyết trình hiệu quả, ý thức về nhóm và vai trò của 

mình trong nhóm. Sinh viên cũng được thực hành các kỹ năng liên quan đến thuyết trình và làm việc nhóm, những phương pháp hỗ trợ làm việc 

nhóm hiệu quả.Học phần này giúp sinh viên hiểu được mục tiêu và bản chất của việc học, những năng lực học tập bậc cao phù hợp với bậc Đại học. 

Sinh viên sẽ được học về những kỹ năng cần thiết để có thể tự chủ trong học tập như phương pháp tra tìm thông tin, nghe giảng và ghi chép trong l

ớp, kỹ năng đọc và phản hồi thông tin. Ngoài ra, môn học này còn cung cấp những kiến thức có ích khác cho cuộc sống sinh viên như lập kế hoạch 
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cho sự tiến bộ của bản thân nhằm giúp sinh viên thich nghi tốt nhất với môi trường học tập ở bậc Đại học và hướng tới tinh thần học tập suốt đời. S

inh viên cũng được học những kiến thức cơ bản về kỹ năng kỹ năng trình bày; kỹ năng làm việc nhóm.   

24) Kỹ năng kết nối và phát triển sự nghiêp 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không  

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp, thấu hiểu bản thân và nhận diện được đối tượng giao tiếp để có cách giao tiếp 

phù hợp.Sinh viên sẽ được học về những kỹ năng cơ bản liên quan đến giao tiếp như kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ; kỹ năng giao tiếp phi ngôn n

gữ; kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi và phản hồi.  Trang bị cho sinh viên những công cụ để khám phá và thấu hiểu bản thân, từ đó xác định mục tiêu 

phát triển bản thân và mục tiêu nghề nghiệp hợp lý. Sinh viên sẽ được hướng dẫn những kỹ năng tìm hiểu thị trường lao động, tìm kiếm thông tin tu

yển dụng, trình bày CV và coverletter ấn tượng, kỹ năng trả lời phỏng vấn.Qua đó, giúp sinh viên tự tin và nâng cao tỷ lệ ứng tuyển việc làm thành 

công cũng như phát triển sự nghiệp theo ý muốn.  

 

25) Anh văn 1 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không  

Môn học cung cấp kiến thức và kĩ năng Tiếng Anh học thuật ở trình độ A1 bao gồm: Những từ vựng và điểm văn phạm Tiếng Anh sơ cấp, liên quan 

đến các chủ đề: nghề nghiệp, chụp ảnh, du lịch, và thành phố. Thực hành Tiếng Anh giao tiếp và học thuật; luyện tập các kĩ năng nghe - nói - đọc - 

viết theo các tình huống quen thuộc trong đời sống và học tập; sinh viên nghe các mẫu hội thoại, bài diễn thuyết, thực hành các mẫu hội thoại, thuyết 

trình có mục đích rõ ràng; đọc những bài đọc ngắn theo dạng bài báo, thông tin hướng dẫn, phỏng vấn; ôn luyện, học tập phương pháp sử dụng từ 

vựng, ngữ pháp đúng cách; luyện tập khả năng viết một đoạn văn ngắn mang tính chất học thuật. Phát triển các kĩ năng mềm như thuyết trình, làm 

việc nhóm, sáng tạo, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, đọc và phân tích tài liệu. 

26) Anh văn 2 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Anh văn 1 

Môn học cung cấp kiến thức và kĩ năng Tiếng Anh học thuật ở trình độ A2 - bao gồm:  Những từ vựng và điểm văn phạm Tiếng Anh sơ cấp, liên 

quan đến các chủ đề: khó khăn và kết quả, bảo vệ môi trường, phát minh khoa học, lịch sử, khám phá vũ trụ, thành tựu khoa học. Thực hành Tiếng 

Anh giao tiếp và học thuật; luyện tập các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết theo các tình huống quen thuộc trong đời sống và học tập; sinh viên nghe 

các mẫu hội thoại, bài diễn thuyết, thực hành các mẫu hội thoại, thuyết trình có mục đích rõ ràng; đọc những bài đọc ngắn theo dạng bài báo, thông 

tin hướng dẫn, phỏng vấn; ôn luyện, học tập phương pháp sử dụng từ vựng, ngữ pháp đúng cách; luyện tập khả năng viết một đoạn văn ngắn mang 

tính chất học thuật. Phát triển các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm, sáng tạo, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, đọc và phân tích tài 

liệu. 
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27) Anh văn 3 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Anh văn 2  

Môn học cung cấp kiến thức và kĩ năng Tiếng Anh học thuật ở trình độ Sơ cấp A2+ bao gồm: Những từ vựng và điểm văn phạm Tiếng Anh hậu sơ 

cấp, liên quan đến các chủ đề: Nghề nghiệp, cảm xúc, thời tiết, marketing, thức ăn. Thực hành Tiếng Anh giao tiếp và học thuật; luyện tập các kĩ 

năng nghe - nói - đọc - viết theo các tình huống quen thuộc trong đời sống và học tập; sinh viên nghe các mẫu hội thoại, bài diễn thuyết, thực hành 

các mẫu hội thoại, thuyết trình có mục đích rõ ràng; đọc những bài đọc ngắn theo dạng bài báo, thông tin hướng dẫn, phỏng vấn; ôn luyện, học tập 

phương pháp sử dụng từ vựng, ngữ pháp đúng cách; luyện tập khả năng viết một đoạn văn ngắn mang tính chất học thuật. Phát triển các kĩ năng mềm 

như thuyết trình, làm việc nhóm, sáng tạo, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, đọc và phân tích tài liệu. 

28) Anh văn 4 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Anh văn 3  

Môn học cung cấp kiến thức và kĩ năng Tiếng Anh học thuật ở trình độ Trung cấp B1 bao gồm:  Những từ vựng và điểm văn phạm Tiếng Anh Trung 

cấp, liên quan đến các chủ đề: tương lai, khám phá vũ trụ. âm nhạc - nghệ thuật, tự nhiên, sức mạnh của hình ảnh, phương pháp giao tiếp. Thực hành 

Tiếng Anh giao tiếp và học thuật; luyện tập các kĩ năng nghe - nói - đọc - viết theo các tình huống quen thuộc trong đời sống và học tập; sinh viên 

nghe các mẫu hội thoại, bài diễn thuyết, thực hành các mẫu hội thoại, thuyết trình có mục đích rõ ràng; đọc những bài đọc ngắn theo dạng bài báo, 

thông tin hướng dẫn, phỏng vấn; ôn luyện, học tập phương pháp sử dụng từ vựng, ngữ pháp đúng cách; luyện tập khả năng viết một đoạn văn ngắn 

mang tính chất học thuật.  Phát triển các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm, sáng tạo, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, đọc và phân 

tích tài liệu. 

29) Anh văn 5 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Anh văn 4  

Môn học cung cấp kiến thức và kĩ năng Tiếng Anh học thuật ở trình độ Trung cấp B1+ bao gồm: Những từ vựng và điểm văn phạm Tiếng Anh Trung 

cấp, liên quan đến các chủ đề: Hạnh phúc, sức khoẻ, công nghệ, văn hoá - truyền thống, bảo vệ nguồn nước, trí nhớ và học tập, bộ não con người. 

Thực hành Tiếng Anh giao tiếp và học thuật; luyện tập các kĩ năng nghe - nói - đọc - viết theo các tình huống quen thuộc trong đời sống và học tập; 

sinh viên nghe các mẫu hội thoại, bài diễn thuyết, thực hành các mẫu hội thoại, thuyết trình có mục đích rõ ràng; đọc những bài đọc ngắn theo dạng 

bài báo, thông tin hướng dẫn, phỏng vấn; ôn luyện, học tập phương pháp sử dụng từ vựng, ngữ pháp đúng cách; luyện tập khả năng viết một đoạn 

văn ngắn mang tính chất học thuật. Phát triển các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm, sáng tạo, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, đọc 

và phân tích tài liệu. 

30) Anh văn 6 



32 

 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Anh văn 5  

Môn học cung cấp kiến thức và kĩ năng Tiếng Anh học thuật ở trình độ tiền trung cao cấp B2- bao gồm: Những từ vựng và điểm văn phạm Tiếng 

Anh tiền trung cao cấp, liên quan đến các chủ đề: Thức ăn, thảm họa tự nhiên, kỳ quan nhân tạo, thích nghi tự nhiên, con người và tự nhiên, công 

việc trong tương lai, phương pháp giao tiếp. Thực hành Tiếng Anh giao tiếp và học thuật; luyện tập các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết theo các tình 

huống quen thuộc trong đời sống và học tập; sinh viên nghe các mẫu hội thoại, bài diễn thuyết, thực hành các mẫu hội thoại, thuyết trình có mục đích 

rõ ràng; đọc những bài đọc ngắn theo dạng bài báo, thông tin hướng dẫn, phỏng vấn; ôn luyện, học tập phương pháp sử dụng từ vựng, ngữ pháp đúng 

cách; luyện tập khả năng viết một đoạn văn ngắn mang tính chất học thuật. Phát triển các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm, sáng tạo, 

tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, đọc và phân tích tài liệu. 

31) Anh văn 7 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Anh văn 6 

Môn học cung cấp kiến thức và kĩ năng Tiếng Anh học thuật ở trình độ tiền trung cao cấp B2/B2+- bao gồm: Những câu hỏi mẫu, các mẹo làm bài, 

các bài tập và các bài thi thử liên quan đến các dạng bài trong kỳ thi IELTS: chọn câu đúng, kết nối thông tin, nhận định thông tin (đúng/sai/không 

có trong bài), hoàn tất câu, hoàn tất các biểu mẫu/sơ đồ dựa vào nội dung bài, viết các bài văn ngắn mang tính chất học thuật, nói về chủ đề quen 

thuộc (công việc, học tập, sở thích, thói quen, kỷ niệm …). Thực hành Tiếng Anh giao tiếp và học thuật; luyện tập các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết 

theo các tình huống quen thuộc trong đời sống và học tập; sinh viên nghe các mẫu hội thoại, bài diễn thuyết, thực hành các mẫu hội thoại, thuyết 

trình có mục đích rõ ràng; đọc những bài đọc ngắn theo dạng bài báo, thông tin hướng dẫn, phỏng vấn; ôn luyện, học tập phương pháp sử dụng từ 

vựng, ngữ pháp đúng cách; luyện tập khả năng viết một đoạn văn ngắn mang tính chất học thuật. Phát triển các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm 

việc nhóm, sáng tạo, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, đọc và phân tích tài liệu. 

32) Kinh tế vi mô 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không  

Kinh tế vi mô trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động của thị trường, về hành vi và cách thức ra quyết định nhằm tối đa hóa lợi 

ích của người tiêu dùng và tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Phân biệt sự hình thành giá cả trong các cấu trúc thị trường khác nhau. Chỉ ra 

những thất bại của thị trường vốn là cơ sở cho những biện pháp can thiệp của chính phủ hướng đến tính hiệu quả tối ưu. Kết cấu học phần gồm có 7 

chương: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học; Cầu, cung và giá thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; lý thuyết về sản xuất và chi phí 

sản xuất; thị trường cạnh tranh hoàn toàn; thị trường độc quyền hoàn toàn; thị trường cạnh tranh không hoàn toàn. Kinh tế vi mô là nền tảng cho 

nhiều môn học khác và cũng giúp cho người học tư duy tổng thể, đa chiều và tư duy phản biện.  

33) Kinh tế vĩ mô 



33 

 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Kinh tế vi mô 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động của nền kinh tế trên giác độ tổng thể; cách thức đo lường các chỉ tiêu sản lượng 

quốc gia, tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp…và mối quan hệ giữa chúng; hiểu biết về các chính sách của chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô. 

Học phần gồm 7 chương: Khái quát về kinh tế vĩ mô; cách tính sản lượng quốc gia; lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia; tổng cầu, chính 

sách tài khóa và chính sách ngoại thương; Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ; lạm phát và thất nghiệp; kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở.  

Kinh tế vĩ mô là nền tảng cho rất nhiều môn học khác và giúp người học tư duy tổng thể, đa chiều và phản biện. 

34) Quản trị học 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không  

Quản trị học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị một tổ chức (doanh nghiệp). Qua học phần này người học sẽ nắm được lý 

thuyết chung về quản trị một tổ chức (doanh nghiệp), bao gồm các phần: Khái quát về quản trị (tổng quan về quản trị, các tư tưởng quản trị, đạo đức 

và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), môi trường hoạt động của tổ chức (môi trường hoạt động của tổ chức - sự bền vững và đổi mới, quản trị 

toàn cầu và da dạng văn hóa), hoạch định (thông tin và quyết định quản trị, quy trình hoạch định và kỹ thuật, chiến lược và quản trị chiến lược), tổ 

chức (cấu trúc tổ chức và thiết kế, văn hoá tổ chức và sự thay đổi), lãnh đạo (lãnh đạo và phát triển lãnh đạo, lý thuyết động viên và thực tiễn), kiểm 

soát.. 

35) Marketing căn bản 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không  

Môn học Marketing căn bản nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hoạt động marketing: Các khái niệm, thuật ngữ marketing cơ bản; 

Nguyên lý căn bản của marketing; Nghiên cứu thị trường – Hành vi khách hàng; Các công cụ marketing mix (Sản phẩm, Định giá, Phân phối, Chiêu 

thị). Với các kiến thức này, sinh viên có thể tự phân tích và đưa ra một chiến lược marketing đơn giản cho doanh nghiệp, có khả năng tự học hỏi và 

tự nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến marketing. 

36) Nguyên lý kế toán 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không  

Để đạt được mục tiêu và kết quả học tập mong đợi, học phần Nguyên lý kế toán được thiết kế gồm các nội dung như: Tổng quan về kế toán và Chu 

trình kế toán, Trong phần Tổng quan về kế toán tập trung mô tả bản chất của kế toán, giải thích rõ các khái niệm, các giả định và nguyên tắc kế toán 

chung được thừa nhận (GAAP), phân tích môi trường pháp lý kế toán và đề cập đến các vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Nội dung chính của học phần 

này là Chu trình kế toán, gồm các bước: Phân tích và ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán điều chỉnh và hoàn thành chu trình kế toán; Kế 
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toán lợi nhuận. Các kỹ thuật để xử lý nghiệp vụ kế toán và các phương pháp kế toán đều được trình bày và vận dụng trong nội dung từng bước của 

chu trình kế toán.  

37) Kế toán Quản trị 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Nguyên lý Kế toán 

Tổng quan về kế toán quản trị, các loại chi phí trong doanh nghiệp và cách lập báo cáo quản trị, phân biệt sự khác nhau giữa kế toán tài chính và kế 

toán quản trị, phân loại chi phí, phân tích điểm hòa vốn và dự toán ngân sách nhằm cung cấp thông tin thích hợp cho việc ra quyết định. 

38) Thống kê trong kinh doanh 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Toán ứng dụng trong kinh doanh Hoặc Lý thuyết xác suất và thống kê toán  

Học phần Thống kê ứng dụng trong kinh doanh, là học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng của xác suất dùng trong thông kê (chương 

1;2); kiến thức về thống kê mô tả (chương 3,4) và các kỹ thuật kiến thức trong thống kê suy diễn (chương 5,6,7). Và rèn luyện cho sinh viên các kỹ 

năng: Biết sử dụng phần mềm Excel cho các chương lý thuyết, đọc kết quả được xuất ra từ mềm Excel để tìm phân phối xác suất thông dụng, các đặc 

trưng số trong thống kê mô tả, ước lượng khoảng cho các tham số thống kê, và tìm giá trị tiêu chuẩn kiểm định cho bài toán kiểm định giả thuyết thống 

kê; Làm việc nhóm: vận dụng các kiến thức để giải quyết các bài tập lớn, bài thảo luận nhóm, bài tiểu luận, tổ chức phân công nhóm và trình bày kết 

quả giấy.Đồng thời sinh viên có thái độ: Giúp sinh viên có tư duy logic và hình thành đức tính cẩn thận, trung thực, trách nhiệm trong công việc. 

39) Luật kinh tế 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Pháp luật đại cương 

Môn học giới thiệu các khái niệm cơ bản về hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp, hợp đồng, giải quyết tranh chấp và phá sản; cung cấp những kiến 

thức cơ bản về doanh nghiệp như: khái niệm, phân loại, điều kiện, trình tự thủ tục thành lập, thay đổi, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp. 

Môn học cũng trang bị cho sinh viên những kiến thức về hợp đồng, bao gồm: khái niệm, phân loại, các nội dung cơ bản của hợp đồng; đồng thời 

cung cấp những nội dung kiến thức liên quan đến các biện pháp giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Tranh chấp thương mại và các phương thức 

giải quyết tranh chấp thương mại, trong đó chú trọng đến phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại tại Việt Nam. 

Ngoài ra, môn học cũng trang bị những kiến thức về phá sản: khái niệm, dấu hiệu xác định tình trạng phá sản, thẩm quyền giải quyết, thứ tự phân 

chia thành toán nợ, trình tự thủ tục phá sản.  

Môn học cũng cung cấp cho sinh viên những tình huống pháp lý, những vụ việc liên quan đến thành lập doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh thương 

mại đã xảy ra trong thực tế để sinh viên ứng dụng, vận dụng để nhận diện các vấn đề pháp lý cũng như tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt 

động giải quyết tranh chấp trong thương mại. 

40) Nhập môn hệ thống thông tin quản lý 
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Điều kiện tiên quyết/học trước: không  

Ngày nay, việc áp dụng hiệu quả Công nghệ thông tin vào tổ chức kinh doanh là thiết yếu và vô cùng quan trọng. Môn học được xây dựng để trang 

bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, giúp sinh viên hiểu rõ các khái niệm cơ bản liên 

quan đến Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin. Đồng thời xác định rõ vai trò quan trọng của việc triển khai và quản lý hệ thống thông tin trong 

một tổ chức. 

41) Phân tích Kinh doanh 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Thống kê trong kinh doanh 

Học phần này nhằm cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan và cơ bản về phân tích dữ liệu qua phương pháp trực quan hoá dữ liệu kèm các 

hướng dẫn chi tiết với các phần mềm phân tích dữ liệu. Sinh viên được chú trọng phát triển các kỹ năng sử dụng Excel, Tableau với SQL, quản lý cơ 

sở dữ liệu với và ứng dụng được việc trực quan hoá dữ liệu vào phân tích các hoạt động doanh nghiệp nhằm hỗ trợ ra quyết định trong sản xuất, kinh 

doanh và vận hành doanh nghiệp. 

42) Hành vi tổ chức 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị học  

Học phần này nhằm cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về khoa học hành vi con người trong tổ chức. Môn học được phân ra 03 cấp độ 

nghiên cứu: cá nhân, nhóm và tổ chức. Các nội dung môn học được bắt đầu bằng việc tìm hiểu những đặc điểm cá nhân (trong đó có tiểu sử, tính 

cách, nhận thức, học tập…) sẽ hình thành nên nhận thức, thái độ, giá trị và sự thoả mãn của cá nhân đó trong công việc. Tiếp theo sẽ phân tích tiếp 

vai trò, ảnh hưởng, sự tương tác của cá nhân trong nhóm; tìm ra những nguyên nhân thường dẫn đến xung đột nhóm, một số cá nhân không thích làm 

việc nhóm, tại sao làm việc nhóm chưa hiệu quả (ở các tổ chức Việt Nam và các tổ chức có yếu tố nước ngoài). Mặt khác, học phần còn trang bị cho 

người học được tiếp cận với việc hình thành cơ cấu tổ chức, lãnh đạo và quyền lực, cách thức tạo động lực cho người lao động, xây dựng văn hoá 

doanh nghiệp, quản trị thành công sự thay đổi và đổi mới của tổ chức. Từ đó, góp phần giúp cho người học có khả năng đề xuất được một số giải 

pháp đổi mới và phát triển tổ chức ở hiện tại và tương lai. 

43) Quản trị chiến lược 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị học  

Học phần Quản trị Chiến Lược cung cấp cho người học kiến thức lý thuyết và các công cụ hữu ích trong quá trình hoạch định chiến lược, tổ chức 

thực hiện chiến lược và kiểm tra, đánh giá, điều chính chiến lược. Thông qua học phần, người học sẽ nắm được các chiến lược cấp doanh nghiệp, 

cấp kinh doanh, nắm được các yếu tố cơ bản trong tổ chức thực hiện và đánh giá, điều chỉnh chiến lược. Các kiến thức trong học phần quản trị chiến 

lược được cập nhật và hướng đến việc phục vụ cho năng lực học tập suốt đời của người học.  
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44) Quản trị vận hành 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị học 

Môn học sẽ cung cấp những kiến thức về: Vận hành, vai trò và chức năng của người làm công tác quản trị vận hành. Năng suất, chiến lược vận hành 

và những thách thức trong quản trị vận hành hiện đại. Dự báo; vai trò của dự báo trong tổ chức; nắm được các nhân tố tác động đến việc dự báo; tìm 

hiểu các phương pháp dự báo; xác định loại hình dự báo phù hợp trong chu kỳ sống của sản phẩm. Bố trí mặt bằng phục vụ cho các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh hiệu quả, khoa học. Các phương pháp hoạch định, phối hợp các nguồn lực vào quá trình sản xuất sao cho tối thiểu hóa chi phí, thỏa 

điều kiện đặc thù của đơn vị, đáp ứng nhu cầu thị trường. Cách sắp xếp thứ tự thực hiện các công việc để tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu việc 

trễ hạn. Cách thức, phương pháp phân giao việc cho máy, lao động tiết kiệm chi phí và thời gian. Quản trị hàng tồn kho; mức sản lượng đơn hàng tối 

ưu trong một số điều kiện đặt hàng và giao hàng cụ thể. 

45) Quản trị nguồn nhân lực 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị học  

Học phần bao gồm 12 chương, được thể hiện trong 05 phần chính. Chương đầu tiên, giới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lực, chín chương 

tiếp theo được chia làm 03 phần, tương ứng với ba nhóm chức năng quan trọng nhất của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức: thu hút, đào tạo – 

phát triển và duy trì nguồn nhân lực. Phần thứ tư “Quản trị nguồn nhân lực trong môi trường hiện đại” gồm có hai chương “Quản trị nguồn nhân lực 

quốc tế” và “Đánh giá kết quả quản trị nguồn nhân lực”. Phần cuối cùng gồm có các tình huống tổng hợp nhằm kết nối toàn bộ các vấn đề chức năng 

trong quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp hiện nay. 

46) Tài chính doanh nghiệp 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Nguyên lý kế toán 

Môn học Quản trị Tài Chính được giảng dạy gồm 6 chương. Môn học cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống các kiến thức, quy trình và công 

cụ về quản trị tài chính trong một doanh nghiệp. Sinh viên sẽ nắm được các khái niệm cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp, mục tiêu quản trị 

tài chính và các yếu tố bên trong, bên ngoài ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên các quy trình, kỹ 

thuật và công cụ trong việc phân tích báo cáo tài chính, tỷ số tài chính, doanh thu, chi phí sản xuất, lợi nhuận, điểm hòa vốn trong doanh nghiệp để 

đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng như triển khai việc lập kế hoạch tài chính. Ngoài ra, các nguyên lý cơ bản trong tài tính như giá 

trị tiền tệ theo thời gian, mối liên hệ giữa rủi ro và tỷ suất lợi nhuận cũng được cung cấp cho sinh viên nhằm tạo tiền đề cho việc quản lý các tài sản 

cố định và tài sản lưu động trong doanh nghiệp. Cuối cùng, sinh viên cũng sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về quyết định tài trợ của doanh 

nghiệp thông qua việc tìm hiểu các chi phí sử dụng các nguồn vốn khác nhau mà doanh nghiệp có thể tiếp cận.  

47) Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và Đạo đức kinh doanh 
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Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Học phần bao gồm 12 chủ đề, được thể hiện trong 3 phần chính: 

Phần 1: Kiến thức nền tảng: Giới thiệu tổng quan về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nhìn từ các học thuyết, các góc nhìn khác nhau; các yếu 

tố thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, quan điểm về chủ sở hữu của công ty và các bên liên quan khi thực hiện trách nhiệm 

xã hội, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

Phần 2: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mang tính chiến lược: Phần này gồm 03 chương cung cấp kiến thức về việc tích hợp trách nhiệm xã 

hội vào các chiến lược của công ty cũng như tạo ra giá trị bền vững từ các sáng kiến trách nhiệm với xã hội 

Phần 3: Bao gồm 02 chương có liên quan đến mối liên hệ giữa sự lãnh đạo và các chương trình thực hiện trách nhiệm xã hội. Phần này cũng cung 

cấp những kiến thức cơ bản về cách thức thực hiện và triển khai một chương trình trách nhiệm xã hội trong môi trường doanh nghiệp. 

48) Giao tiếp trong kinh doanh 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Học phần này nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về giao tiếp và quy trình giao tiếp trong kinh doanh, những rào cản có thể gặp phải 

trong quá trình giao tiếp. Kiến thức nâng cao gồm việc nhận diện các cách thức khác nhau trong hình thức viết thư tín trong kinh doanh và trong các 

bối cảnh kinh doanh, áp dụng kỹ năng viết thư kinh doanh chính xác, hoàn chỉnh, và có tính thuyết phục cao để giúp doanh nghiệp đạt được mục 

đích giao tiếp đề ra. Ngoài ra, môn học còn trang bị cho người học kỹ năng diễn đạt và diễn dịch giao tiếp phi-ngôn-ngữ, cải thiện kỹ năng lắng nghe 

và thấu hiểu, sự khác biệt văn hóa trong giao tiếp kinh doanh, nâng cao kỹ năng thuyết trình trong môi trường công việc, phát triển kỹ năng tạo lập 

và duy trì mối quan hệ bền vững. 

49) Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Thống kê trong kinh doanh 

Học phần bao gồm 10 bài học, được thể hiện trong 3 phần chính: 

Phần 1: Giới thiệu về một nghiên cứu trong quản trị kinh doanh và cách xác định câu hỏi/ vấn đề nghiên cứu; Cách viết một đề cương nghiên cứu 

(Research Proposal); Xây dựng cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu và Lựa chọn thiết kế nghiên cứu phù hợp 

Phần 2: Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu định tính và Phương pháp nghiên cứu định lượng  

Phần 3: Các vấn đề về đạo đức trong nghiên cứu và Viết và trình bày một báo cáo nghiên cứu 

50) Kinh doanh quốc tế 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô 
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Hiểu biết rộng về môi trường kinh doanh quốc tế là điều cần thiết cho việc ra quyết định kinh doanh. Môn học này giới thiệu cho sinh viên về bản 

chất đa diện của kinh doanh quốc tế và xây dựng nền tảng cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn bằng cách cung cấp một bài kiểm tra đa ngành về các 

vấn đề mà các công ty phải đối mặt trên thị trường quốc tế. Sinh viên có cơ hội tìm hiểu về môi trường kinh doanh quốc tế bao gồm thương mại và 

đầu tư toàn cầu, môi trường pháp lý, cơ cấu tổ chức, thực tiễn quản lý và chiến lược của công ty. Sinh viên hợp tác làm việc với nhau để phân tích 

và nghiên cứu các tình huống kinh doanh quốc tế và những thách thức của toàn cầu hóa trong các bối cảnh được lựa chọn. 

51) Thương mại điện tử 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị học, Marketing căn bản 

Môn học cung cấp kiến thức tổng quát về lĩnh vực kinh doanh và thực thi thương mại thông qua các phương tiện điện tử dựa trên nền tảng công nghệ 

hiện đại, thương mại điện tử (eCommerce). Thúc đẩy người học nắm bắt nền tảng kiến thức sâu sắc về thương mại điện tử để trở thành các nhà quản trị 

thành công trong tương lai và hiểu được Thương mại điện tử là gì, làm cách nào để có thể triển khai và quản lý, cũng như xác định các cơ hội, hạn chế 

và rủi ro chủ yếu khi vận hành thương mại điện tử. Ngoài những khái niệm cơ bản về Internet và thương mại điện tử, môn học còn cung cấp những kiến 

thức cơ bản về các mô hình kinh doanh trên mạng, cách thức thanh toán và bảo đảm an toàn trong giao dịch, các cơ sở pháp lý liên quan; đồng thời, 

môn học mang đến những trải nghiệm kết hợp kiến thức hàn lâm và kinh nghiệm thực tế giúp người học hiểu biết sâu về khách hàng trực tuyến và cách 

thức marketing trực tuyến hiệu quả đến khách hàng mục tiêu. 

52) Bán hàng và Quản trị bán hàng 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị học; Marketing căn bản 

Học phần này nhằm cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng mà các doanh nghiệp cần có để giành được khách hàng và phát triển kinh doanh 

của họ. Sinh viên được chuẩn bị để trở thành người bán hàng và quản lý bán hàng hiệu quả trong một nền kinh tế toàn cầu với sự cạnh tranh khốc 

liệt hiện nay bằng việc trang bị các kiến thức giúp sinh viên hiểu được quá trình bán, khám phá và điều chỉnh với nhu cầu của khách hàng, trình bày 

về giải pháp, thuyết phục để được sự đồng thuận. Môn học cũng cung cấp các kiến thức về quản lý bán hàng như lựa chọn, tuyển dụng và đào tạo 

đội ngũ bán hàng; thiết kế chính sách đãi ngộ và đánh giá được hiệu quả của đội ngũ bán hàng. 

53) Khởi nghiệp Kinh doanh 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị học, Marketing căn bản 

Nội dung hoc phần bao gồm 3 phần chính, trong đó phần 1 nhằm giới thiệu các khái niệm và lý thuyết cơ bản về khởi nghiệp: thách thức trong khởi 

nghiệp và đổi mới sáng tạo, sự khác biệt giữa nhà khởi nghiệp và nhà quản lý, và Các cách tiếp cận trong nghiên cứu về khởi nghiệp. Phần 2 trình 

bày các khái niệm và công cụ của Khởi nghiệp tinh gọn như: Tạo lập mô hình kinh doanh; Các nguyên lý của khởi nghiệp tinh gọn, 4 giai đoạn của 

khám phá khách hàng, Khẳng định khách hàng; cuối cùng là phần Xây dựng kế hoạch kinh doanh. 
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54) Quản trị chất lượng 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị vận hành 

Học phần này cung cấp những nội dung căn bản về công tác Quản lý Chất Lượng; Các công cụ QLCL khi làm các công việc liên quan Quản lý Chất 

Lượng. Có thể hình thành được các chiến lược, phương pháp quản lý chất lượng hiệu quả Hệ thống QLCL ISO 9001 và các hệ thống phổ biến khác. 

Môn học bao gồm 08 chương với các nội dung: 03 chương sẽ giới thiệu “Tổng quan về Chất lượng” và “Tổng quan về Quản lý Chất lượng” và Chất 

lượng dịch vụ; 02 chương tiếp sẽ là “Đánh giá Chất Lượng, dịch vụ” và “ Các kỹ thuật và công cụ Kiểm soát Chất lượng” trong đó có hướng dẫn sử 

dụng các công cụ thống kê (07 QC tools) trong Kiểm soát chất lượng; 02 chương đề cập đến “ Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9000”  và các “Hệ thống HACCP, GMP, SA 8000, OHSAS 18000, ISO 14000”; 01 chương sau cùng là “Quản lý Chất lượng toàn diện TQM”, một 

mục tiêu phải hướng tới  

55) Tuyển dụng và bố trí nhân sự 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị nguồn nhân lực 

Học phần giúp người học nắm được những kiến thức nền tảng về tuyển dụng và bố trí nhân lực như xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực; tuyển 

mộ nhân lực; tuyển chọn nhân lực; quyết định tuyển dụng và hội nhập nhân viên mới; đánh giá tuyển dụng nhân lực. Ngoài ra, người học được rèn 

luyện những kỹ năng như: kỹ năng xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực, kỹ năng thiết kế thông báo tuyển dụng, kỹ năng nhận và xử lý hồ sơ, kỹ 

năng tổ chức thi tuyển, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng đánh giá ứng viên, kỹ năng hội nhập nhân viên mới. Đồng thời, người học cũng có tầm nhìn 

chiến lược, khách quan và công bằng… trong thực hành tuyển dụng nhân lực. 

56) Quản lý đào tạo và phát triển nghề nghiệp 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị nguồn nhân lực 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về đào tạo và phát triển nhân lực như tổng quan về đào tạo và phát triển nhân lực, xây dựng 

kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực và đánh giá kết quả đào tạo và phát triển. Bên cạnh đó giúp người học rèn luyện một số kỹ năng như kỹ năng 

xác định mục tiêu đào tạo và phát triển nhân lực, kỹ năng xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực, kỹ năng lựa chọn hình thức và phương 

pháp đào tạo, kỹ năng triển khai đào tạo... Đồng thời người học cũng được trau dồi và rèn luyện bản lĩnh, tầm nhìn chiến lược, thái độ cầu thị, tinh 

thần ham học hỏi ... trong đào tạo và phát triển nhân lực. 

57) Quản lý hiệu quả  

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị nguồn nhân lực 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về quản lý hiệu quả trong môi trường quản trị kinh doanh biến động và đóng góp trong việc 

thực hiện chiến lược đối với kết quả của một công ty hoặc tổ chức. Học phần còn giúp người học hiểu và nắm bắt được những khái niệm cơ bản về 
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quy trình quản lý hiệu quả, xác định kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý hiệu quả hoạt động của cá nhân và nhóm và kiểm tra việc thiết kế các 

hệ thống quản lý hiệu suất nhằm chuyển đổi các mục tiêu của tổ chức thành kết quả hoạt động. Ngoài ra, học phần này cung cấp người học việc xác 

định, đo lường và phát triển hiệu suất của các cá nhân và nhóm và điều chỉnh hiệu suất của họ với các mục tiêu chiến lược của tổ chức. Việc thực 

hiện các hệ thống quản lý hiệu suất có liên quan đến nhiều lợi thế trong tổ chức, chẳng hạn như tăng động lực, năng lực và lòng tự trọng của nhân 

viên, mô tả và mục tiêu công việc được xác định rõ ràng, xác định những người kém hiệu quả, tăng cường sự cam kết và cam kết của nhân viên, cùng 

những thứ khác. 

58) Quản lý chế độ đãi ngộ 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị nguồn nhân lực 

Học phần Quản lý chế độ đãi ngộ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống chế độ đãi ngộ, cách xây dựng và quản lý hệ thống 

trả công tại doanh nghiệp. Học phần kết nối với những kiến thức về quản lý hiệu quả công việc; đồng thời, kết hợp với những trải nghiệm thực tế 

trong môi trường tiền lương nhằm thúc đẩy người học nắm bắt và phát triển các kỹ năng cơ bản trong việc xây dựng hệ thống đánh giá kết quả thực 

hiện công việc và trả công chuyên nghiệp. Ngoài ra, học phần cũng định hướng xây dựng người học có những kỹ năng chuyên nghiệp trong môi 

trường quản trị như tự trau dồi bản thân, tầm nhìn chiến lược, thái độ cầu thị, tuân thủ luật pháp trong lĩnh vực lao động tiền lương.  

59) Tâm lý học tổ chức và nhân sự 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị nguồn nhân lực 

Học phần Tâm lý học tổ chức nhân sự đề cập đến việc ứng dụng kiến thức, kỹ năng Tâm lý học trong công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực; trong 

phân tích môi trường làm việc, phân tích mẫu công việc ảnh hưởng đến tâm lý người lao động; nghiên cứu động lực làm việc và sự thỏo mãn nhu 

cầu lao động của con người; công tác đánh giá nhân viên và phản hồi trong tổ chức nhân sự. 

60) Quản lý dịch vụ 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị vận hành 

Học phần bao gồm 13 chủ đề, được thể hiện trong 3 phần chính: 

Phần 1: Giới thiệu tổng quan về quản trị dịch vụ, bao gồm bản chất của dịch vụ, các vấn đề có liên quan đến môi trường bất ổn ngày nay, mối quan 

hệ giữa dịch vụ và sản xuất trong chuỗi giá trị. Tập trung vào việc đánh giá chất lượng dịch vụ và những kỳ vọng của khách hàng về dịch vụ.  

Phần 2: Tập trung vào việc thiết kế dịch vụ và các yếu tố liên quan marketing dịch vụ, như: giá- phí dịch vụ; truyền thông; phân phối và cả quy trình 

cung cấp dịch vụ. 

Phần 3: Bao gồm 03 chương có liên quan đến tổ chức dịch vụ hướng đến khách hàng. Phần này phân tích sâu về năng lực và nhu cầu, quản trị quan 

hệ với khách hàng cả trong nước và toàn cầu trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay. 
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61) Quản trị dự án 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị vận hành 

Học phần này cung cấp một cái nhìn tổng quan về quản lý dự án và các công cụ cần thiết để triển khai các dự án thành công đúng thời hạn và ngân 

sách. Các nguyên tắc cơ bản và các nội dung chính của quản lý dự án sẽ được trình bày bao gồm: quản lý phạm vi, tiến độ, các nguồn tài nguyên, chi 

phí, mua sắm, các bên liên quan, và rủi ro của các dự án; các yếu tố thành công và thông tin liên lạc trong dự án. 

62) Quản lý Chuỗi cung ứng 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị vận hành 

Mục đích của quản trị chuỗi cung ứng là để quản lý các dòng nguyên vật liệu, thông tin, và tài chính trong một mạng lưới sản xuất-phân phối nhiều giai 

đoạn. Được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh toàn cầu và được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin tiên tiến, nhiều công ty đã triển khai các chiến lược để giảm chi 

phí và đồng thời tăng khả năng thích nghi đối với những sự thay đổi nhanh của thị trường. Học phần này sẽ cung cấp các kiến thức và các công cụ cần 

thiết để phát triển, thực hiện, và duy trì các chiến lược để quản lý các vấn đề của chuỗi cung ứng. Các nội dung bao gồm các yếu tố thúc đẩy chuỗi cung 

ứng; sự thực hiện chuỗi cung ứng; thiết kế các mạng lưới phân phối, sự phối hợp, sự không chắc chắn, và các quyết định về nguồn cung ứng trong một 

chuỗi cung ứng. 

63) Quản trị sự thay đổi trong tổ chức 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị học 

Môn học đề cập đến một vấn đề thiết thực trong đời sống, bao trùm trong mọi giai đoạn của một tổ chức: thay đổi. Để thành công khi thay đổi, phải 

biết rõ các rào cản luôn có, các dạng thành viên trong tổ chức phản ứng khác nhau ra sao khi có thay đổi. Từ đó phải có kế hoạch thích hợp trong đó 

vai trò truyền thông là một việc quan trọng. Người học khi ra đời sẽ không bỡ ngỡ khi có những sự kiện xảy ra trong tổ chức khi có thay đổi 

64) Kỹ năng lãnh đạo 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị học 

Học phần này tập trung thảo luận: (1) Các kỹ năng lãnh đạo có thể áp dụng trong các tổ chức kinh doanh & các tổ chức phi chính phủ; (2) Các khía 

cạnh khác liên quan đến lãnh đạo có tác động đến việc tạo ra các nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả; (3) Giúp người học tiếp cận các kỹ năng và đặc điểm 

tính cách khác nhau của một nhà lãnh đạo thành công, những gì một nhà lãnh đạo làm và cách một nhà lãnh đạo đối phó với những thách thức trong 

thế giới đang thay đổi; (4) Đặc biệt, đề cập những khái niệm & kỹ năng lãnh đạo cơ bản giúp người học tự nâng cao năng lực lãnh đạo trong thế giới 

"thực". 

65) Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị vận hành 
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Môn học Quản trị rủi ro cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về những rủi ro tác động đến hoạt động kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp; 

cung cấp cho sinh viên kiến thức về quản trị rủi ro, trong đó nhấn mạnh các công cụ sử dụng trong quản trị rủi ro liên quan tới: nhận diện biến cố, 

đánh giá rủi ro, đối phó rủi ro. 

66) Tâm lý học quản lý và lãnh đạo 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Học phần cung cấp kiến thức về những hiện tượng tâm lý diễn ra trong hoạt động quản lý và lãnh đạo, vai trò và sự ảnh hưởng của chúng đối với 

hoạt động quản lý và lãnh đạo. Trên cơ sở đó, hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá các hiện tượng tâm lý nảy sinh trong hoạt động của người quản 

lý và lãnh đạo; làm tiền đề cho việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng này vào giải quyết những tình huống đó. 

67) Quan hệ lao động 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị nguồn nhân lực 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức bao gồm: Khái niệm, vai trò, nguyên tắc, đặc trung và một số lý thuyết của quan hệ lao động; Môi 

trường quan hệ lao động; Các chủ thể quan hệ lao động; Cơ chế tương tác trong quan hệ lao động; Các hình thức của quan hệ lao động (trao đổi thông 

tin, tư vấn/ tham khảo, thương lượng). Học phần tạo cơ sở giúp người học xây dựng và duy trì được quan hệ lao động lành mạnh làm cơ sở triển khai 

các hoạt động quản trị nhân lực khác như tuyển dụng, đánh giá, đãi ngộ và đào tạo nhân lực 

68) Quản trị hành chính văn phòng 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị học 

Hầu hết mọi người đi làm đều phải làm trong một văn phòng cụ thể, một số công việc có thể sẽ có thời gian ra ngoài nhiều hơn. Nên việc nắm bắt 

các hoạt động và sử dụng các công cụ là cần thiết. Môn học cung cấp cho người học: Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ hoạt động (điện 

thoại, email,…) một cách chuyên nghiệp; Sử dụng các phương pháp quản lý văn phòng (quản lý hồ sơm quản lý hội họp, quản lý thông tin,…); Vai 

trò người quản lý văn phòng, người nhân viên văn phòng. 

69) Tổ chức và quản lý sự kiện 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Học phần này giúp người học hiểu rõ khái niệm, nhận dạng được môn Tổ chức và quản lý sự kiện, nội dung tổ chức sự kiện, Qua đó nhận thức được 

ý nghĩa xã hội của hoạt động tổ chức sự kiện. Cung cấp cho người học khả năng hoạch định như Nắm được các phương pháp cơ bản trong dự toán 

ngân sách, sáng tạo kịch bản, xây dựng kế hoạch của quá trình hoạt động sự kiện từ công việc chuẩn bị tới các hoạt động sự kiện, tính toán thời gian 

cho sự kiện. Khả năng tổ chức – quản trị trong hoạt động chuẩn bị và thực hiện sự kiện. 

70) Quản lý theo Lean 
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Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị vận hành 

Môn học ứng dụng công nghệ tinh gọn vào hệ thống sản xuất hay dịch vụ nhằm tinh gọn hệ thống giúp giảm thời gian, giảm chi phí, gia tăng chất 

lượng, và năng suất của hệ thống. Sinh viên có khả năng nắm bắt các vấn đề sau: Quan điểm tinh gọn; Lãng phí trong hệ thống; Phương pháp cơ bản 

loại bỏ lãng phí; Các công cụ tinh gọn; Sơ đồ chuỗi giá trị; Xây dựng chuyền tinh gọn; Hệ thống Kanban; JIT. 

71) Quản trị kho bãi 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị vận hành 

Môn học nhằm trang bị kiến thức và những nghiệp vụ cần thiết để công việc quản lý hệ thống kho/bãi chứa hàng hóa trong chuỗi cung ứng và logistics 

được thực hiện một cách hiệu quả nhất. Nội dung môn học bao gồm hoạt động và chức năng trong tổng thể hoạt động trong chuỗi cung ứng. Phần 

tìm hiểu cơ sở hạ tầng của nhà kho, bãi chứa bao gồm hệ thống kệ chứa và các phương tiện vận chuyển hàng hóa trong kho/bãi cũng như các phương 

tiện để nhận diện như Bar Code hay RFID. Phần hoạt động vận hành của kho/bãi được nghiên cứu các qui trình nhập hàng và cách sắp xếp hàng 

trong kho/bãi, qui trình lấy hàng và các phương pháp xác lập đường đi hợp lý. Việc bảo quản hàng hóa sẽ xem xét việc phòng cháy, phòng trộm, hạn 

chế sự suy giảm chất lượng. Việc đánh giá tổng thể hoạt động quản lý kho bãi được xác định qua một bộ các chỉ tiêu cụ thể. 

72) Quản lý bảo trì tổng thể 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị vận hành 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử bảo trì thế giới, vai trò của công tác bảo trì phòng ngừa, giúp doanh nghiệp hiểu 

được bảo trì làm giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh, thông qua áp dụng kỹ thuật mới như RCM, 

TPM, …, nhằm nâng cao độ tin cậy và khả năng sẵn sàng.. 

73) Đại cương về Kinh doanh Bán lẻ 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Kinh tế vi mô 

Môn học "Đại cương về kinh doanh bán lẻ" trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quát liên quan đến ngành bán lẻ. Các yếu tố quan trọng được 

tích hợp trong ngành kinh doanh bán lẻ đều được giảng dạy, bao gồm: các loại hình bán lẻ, bán lẻ đa kênh, hành vi mua của người tiêu dùng, chiến 

lược tiếp thị bán lẻ, lựa chọn vị trí địa điểm bán lẻ, quản lý chuỗi cung ứng, bán buôn, định giá, quản lý cửa hàng, bố trí & thiết kế cửa hàng và dịch 

vụ khách hàng. 

74) Hành vi tiêu dùng 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Marketing căn bản 
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Môn học “Hành vi tiêu dùng trong bán lẻ” nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản sau: (1) Các khái niệm, thuật ngữ cơ bản nhằm giúp sinh 

viên hiểu biết sâu sắc và khoa học về hành vi khách hàng nói chung; (2) Nâng cao hiểu biết về các ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân, 

tâm lý đến hành vi khách hàng để đưa ra các quyết định marketing tốt hơn cho doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ; (3) Quy trình ra quyết định mua của 

khách hàng; (4) Hiểu biết về hành vi khách hàng trong các Trung tâm mua sắm, Siêu thị, Cửa hàng để vận dụng trong bố trí mặt bằng, trình bày sản 

phẩm phù hợp với các chiến lược, chính sách bán hàng khác nhau theo ngành hàng và theo thời điểm. Với các kiến thức này, sinh viên có thể tự phân 

tích hành vi khách hàng, có khả năng tự học hỏi và tự nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến hành vi khách hàng để có thể thành công lĩnh vực kinh 

doanh bán lẻ. 

75) Quản lý ngành hàng và nhãn hàng. 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Marketing căn bản 

Môn học “Quản lý ngành hàng và nhãn hàng ” là một môn học đáp ứng cho việc kinh doanh với sản phẩm ngày càng đa dạng chủng loại và càng 

nhiều nhãn hiệu. Môn học được chia thành 02 phần: 1. Quản lý ngành hàng và nhãn hàng đề cập đến sự phát triển việc Quản lý ngành hàng và nhãn 

hàng qua đó cần xác định các ngành hàng đang kinh doanh, vai trò, quản lý và đánh giá cùng các loại chiến lược trong quản lý ngành hàng; 2. Quản 

lý Nhãn hàng đề cập đến một khái niệm quan trọng đi kèm là Tài sản thương hiệu  (brand equity) , các bước trong xây dựng thượng hiệu, định vị 

thương hiệu, đo lường tài sản thương hiệu, truyền thông thương hiệu và sau cùng là chiến lược phát triển và giữ bền vững thương hiệu. 

76) Chuỗi cung ứng trong bán lẻ. 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị vận hành 

Môn học “Chuỗi cung ứng trong bán lẻ” giới thiệu cách quản lý và vận hành đặc thù của chuỗi cung ứng trong ngành bán lẻ nhằm mang lại hiệu quả 

kinh doanh tốt nhất cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Các nội dung quan trọng đều được nghiên cứu như Sự khác biệt của chuỗi cung ứng 

trong bán lẻ và trong sản xuất, Logistics cho toàn hệ thống bán lẻ, Quản lý vòng đời sản phẩm trong chu kỳ bán hàng, Quản trị nguồn hàng, Đặc điểm 

của chuỗi cung ứng trong từng ngành hàng cụ thể (Thực phẩm, May mặc, Điện máy, Gia dụng, …). Sinh viên được tìm hiểu những trường hợp thực 

tế và thực hành phân tích, tính toán có tính ứng dụng cao. 

77) Quản lý cửa hàng và siêu thị 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị vận hành 

Môn học "Quản lý cửa hàng và siêu thị" nghiên cứu các hoạt động tổ chức, xây dựng và quản lý hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng, siêu thị, 

trung tâm thương mại. Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên sẽ hiểu được các kiến thức lý thuyết tổng quan về quản trị cửa hàng; có kỹ năng phân 

tích, đánh giá hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả cho cửa hàng; có khả năng quản lý hướng dẫn người khác hoàn thành nhiệm vụ như: hỗ trợ khách 
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hàng tìm kiếm hàng hóa, giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm mới và các dịch vụ bán lẻ liên quan đến việc tiếp nhận, di chuyển, lưu trữ sản 

phẩm và giao hàng. 

78) Quản trị chiến lược trong bán lẻ 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Quản trị chiến lược 

Môn học "Quản trị Chiến lược trong bán lẻ" trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công tác xây dựng- quản lý chiến lược 

bán lẻ trong môi trường luôn biến đổi. Người học sẽ được cung cấp các kiến thức về: tạo dựng và duy trì các mối quan hệ trong bán lẻ, xây dựng – 

triển khai chiến lược bán lẻ, xây dựng ấn tượng tốt với khách hàng, định giá và xây dựng chiến lược khuyến mại hiệu quả. Môn học cũng giúp cho 

sinh viên phát triển các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm qua các bài tập tình huống, và dự án nhóm. 

79) Quản lý trực quan trong Bán lẻ. 

Điều kiện tiên quyết/học trước: không 

Môn học "Quản lý trực quan trong bán lẻ" cung cấp các kỹ thuật khác nhau được nhà bán lẻ sử dụng trong việc bán bàng và trưng bày hàng hóa, đảm 

bảo cửa hàng trông hấp dẫn, thu hút khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng nhằm tăng lượng bán hàng. Học phần giới thiệu khái niệm về trực 

quan trong bán lẻ, kỹ thuật sắp xếp bố trí trưng bày hàng hóa, tác động của màu sắc, ánh sáng trong trưng bày và các yếu tố khác. 

80) Quản trị Khuyến mãi trong bán lẻ 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Marketing căn bản 

Môn học "Quản trị Khuyến mãi trong bán lẻ" trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cách thức thu hút người tiêu dùng và quản trị các 

hoạt động khuyến mãi trong bán lẻ. Người học sẽ được cung cấp các kiến thức về: thương mại, nghệ thuật thu hút người tiêu dùng, các hình thức 

khuyến mại, quảng bá hình ảnh và vị thế cửa hàng qua thiết kế- trưng bày hàng hóa, lập ngân sách khuyến mãi, kiểm soát việc mua bán, định giá, 

các nguyên tắc và kỹ thuật tiếp thị trực tiếp và gián tiếp qua truyền thông đại chúng. 

81) Phân tích dữ liệu Bán lẻ. 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Thống kê kinh doanh 

Môn học “Phân tích Dữ liệu Bán lẻ” sẽ tận dụng các công cụ dựa trên thành tựu của ngành khoa học dữ liệu và các mô hình ra quyết định để phân 

tích các quyết định trong ngành  bán lẻ. Một loạt các chủ đề liên quan các quyết định quan trọng và thường xuyên trong bán lẻ được đề cập đến như 

giá cả, vị trí, nhượng quyền và bán lẻ đa kênh. Môn học trích dùng nguồn dữ liệu thực trong bán lẻ và triển khai nhiều phương pháp thống kê trong 

kinh tế lượng và học máy như hồi quy tuyến tính đơn và đa biến, hồi quy logistic, cây phân loại, rừng ngẫu nhiên và mạng nơ-ron nhiều lớp. 
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82) Quản trị Tài chính trong Doanh nghiệp Bán lẻ. 

Điều kiện tiên quyết/học trước: Nguyên lý kế toán, Tài chính doanh nghiệp 

Môn học "Quản trị Tài chính trong Doanh nghiệp Bán lẻ" trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị tài chính kế toán 

trong doanh nghiệp bán lẻ, học xong môn học sinh viên sẽ biết được cách lập kế hoạch tài chính, xác định dòng tiền trong doanh nghiệp bán lẻ, sinh 

viên đọc và hiểu được các báo cáo tài chính, phân tích được các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp bán lẻ, định giá được các sản phẩm nhằm đem 

lại lợi nhuận tốt nhất cho doanh nghiệp bán lẻ, phân tích hiệu quả hoạt động của từng đơn vị bán hàng cũng như của toàn hệ thống. Môn học cũng 

giúp cho sinh viên phát triển các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, làm các bài tập tình huống, tính toán các chỉ tiêu tài chính thiết yếu và 

đánh giá được tình hình tài chính trong doanh nghiệp bán lẻ. 

83) Thực tập 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp là học phần mà qua đó, sinh viên sẽ thu thập thông và phân tích đề tài đã chọn trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp. 

Đây là cơ hội để sinh viên cọ xát với thực tế, vận dụng các kỹ năng cũng như kiến thức đã tiếp thu trong lãnh vực chuyên sâu để giải quyết các vấn 

đề trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp. Đồng thời, sinh viên sẽ có cơ hội so sánh kiến thức lý thuyết và thực tiễn, qua đó, ứng dụng lý thuyết 

vào thực tiễn trong một lãnh vực quản trị hoặc kinh doanh của doanh nhiệp. 

84) Khóa luận tốt nghiệp 

Người học thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học, có cơ hội phát triển các kỹ năng và tổng hợp những kiến thức đã tiếp thu trong lãnh vực chuyên 

sâu để giải quyết những vấn đề về ứng dụng những lý thuyết vào thực tiễn trong lãnh vực quản trị doanh nghiệp. 

85) Dự án kinh doanh 

Dự án cuối khóa được thực hiện bởi 1 nhóm sinh viên dưới sự hướng dẫn của Giảng viên, xây dựng một ý tưởng kinh doanh hoặc giải quyết một đề 

tài thực tiễn xuất phát từ nhu cầu thực tế của một tổ chức, doanh nghiệp cụ thể. 
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3. Ma trận kỹ năng (mức độ đóng góp của các học phần cho các ELOs) 

T

T 
Mã học phần Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực tự chủ 

và trách nhiệm 

EL

O 

1 

EL

O 

2 

EL

O 

3 

EL

O 

4 

EL

O 

5 

EL

O 

6 

EL

O 

7 

EL

O 

8 

EL

O 

9 

EL

O 

10 

EL

O 

11 

EL

O 

12 
LT/ 

TH 

1  71POLP10013 
Triết học Mac – Lenin  

(Philosophy of Marxism and Leninism) 
3/0 H    S S  S    S 

2  71POLE10022 

Kinh tế chính trị Mac-Lenin 

(Political economics of Marxism and 

Leninism) 

2/0 H     S  S  S S S 

3  71POLS10032 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(Scientific Socialism) 
2/0 H     S    S S S 

4  71POLC10052 
Lịch sử Đảng cộng sản VN 

(History of Vietnamese Communist Party) 
2/0 H     S  S S S   

5  71POLH10042 
Tư tưởng Hồ Chí Minh  

(Ho Chi Minh ideology) 
2/0 H     S  S  S  S 

6  71LAWG10012 
Pháp luật đại cương  

(Foundation of Law) 
2/0 H     S  S    S 

7  

71PEVB10022 

71PEBB10032 

71PESW10042 

71PEBA10052 

71PEKC10062 

71PEFI10072 

71PEFU10082 

71PEGO10092 

71PEDA10102 

71PESC10112 

71PETE10122 

71PEMA10132 

71PEYO10142 

Giáo dục thể chất 

(Physical Training) 
* S     S      S 
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T

T 
Mã học phần Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực tự chủ 

và trách nhiệm 

EL

O 

1 

EL

O 

2 

EL

O 

3 

EL

O 

4 

EL

O 

5 

EL

O 

6 

EL

O 

7 

EL

O 

8 

EL

O 

9 

EL

O 

10 

EL

O 

11 

EL

O 

12 
LT/ 

TH 

8  

71NAD110013 

71NAD210022 

71NAD310032 

71NAD410044 

Giáo dục quốc phòng  

(Military Training) 
* S     S S   S   

9  71INFB10012 Tin học cơ bản (Basic Informatics) 2/0 S    H   S   S  

10  71MATE10043 
Toán ứng dụng trong kinh doanh 

(Marths for Business) 
3/0 H    S S  S  S  S 

11  71MATP10013 
Lý thuyết xác suất và thống kê toán 

(Statictis and Probability) 
3/0 H    S    S S  S 

12  71ENVH10012 
Môi trường và con người 

(Environment and Man) 
2/0 H     S  S  S   

13  71PHOT10013 
Ảnh và kỹ thuật nhiếp ảnh 

(Photograph and Photographic techniques) 
2/0 S    S S  S    S 

14  71PEDA10102 Khiêu vũ hiện đại (Dance Sport) 2/0 S     S    S   

15  71VOC120012 Thanh nhạc 1 (Singing techniques 1) 2/0 S     S      S 

16  71BALI10242 
Mỹ học đại cương(Fundamental of 

aesthetics) 
2/0 S     S  S   S S 

17  71FHIS10012 
Lịch sử thời trang  

(Fashion History) 
2/0 S        S   S 

18  71SOWK20013 
Xã hội học đại cương  

(Principles of Socialism) 
2/0 H H    S  S  S S  

19  71PSYC10042 
Nhập môn Tâm lý học 

(Fundamentals of Psychology) 
2/0 H     S  S  S S  

20  71BALI10252 
Lịch sử văn minh thế giới 

(History of World Civilization) 
2/0 H     S  S  S  S 
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T

T 
Mã học phần Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực tự chủ 

và trách nhiệm 

EL

O 

1 

EL

O 

2 

EL

O 

3 

EL

O 

4 

EL

O 

5 

EL

O 

6 

EL

O 

7 

EL

O 

8 

EL

O 

9 

EL

O 

10 

EL

O 

11 

EL

O 

12 
LT/ 

TH 

21  71BALI10012 
Cơ sở Văn hóa Việt Nam 

(Vietnamese Culture) 
2/0 H   H  S  S  S  S 

22  71MANA10152 
Tư duy phản biện 

(Critical Thinking) 
2/0 S     S  H S   S 

23  71EBAS10012 
Tiếng Việt thực hành 

(Business Writing) 
2/0 H       S  S   

24  71SPPR40342 
Nghệ thuật nói trước công chúng 

(Public Speaking) 
2/0   S   S S    S  

25  71SSK020012 
Kỹ năng mềm (Soft Skills) 

2/1 H     S  S   S  

26  71ENG110013 Anh văn 1(English 1) 2/1     H        

27  71ENG210023 Anh văn 2 (English 2) 2/1     H        

28  71ENG310033 Anh văn 3 (English 3) 2/1     H        

29  71ENG410043 Anh văn 4 (English 4) 2/1     H        

30  71ENG510053 Anh văn 5 (English 5) 2/1     H        

31  71ENG610063 Anh văn 6  (English 6) 2/1     H        

32  71ENG710073 Anh văn 7 (English 7)  2/1     H        

33  71ECON20013 Kinh tế vi mô  (Microeconomics) 3/0 S H    S  S    S 

34  71ECON20033 Kinh tế vĩ mô  (Macroeconomics) 3/0  H   S S      S 
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T

T 
Mã học phần Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực tự chủ 

và trách nhiệm 

EL

O 

1 

EL

O 

2 

EL

O 

3 

EL

O 

4 

EL

O 

5 

EL

O 

6 

EL

O 

7 

EL

O 

8 

EL

O 

9 

EL

O 

10 

EL

O 

11 

EL

O 

12 
LT/ 

TH 

35  71ACCT20032 
Nguyên lý kế toán  (Principles of 

Accounting)  
2/0  H    S  S  S   

36  71MANA20013 Quản trị học (Principles of Management) 3/0  H    S  S  S S  

37  71MRKT30013 Marketing căn bản  (Basic Marketing)  3/0  H    S  S    S 

38  71MATE20133 
Thống kê trong kinh doanh 

(Statistics for Business) 
3/0  S   S S  S  S S  

39  71MISS20013 

Nhập môn hệ thống thông tin quản lý  

(Introduction of Information management 

systems) 

3/0  S H H    H H  S S 

40  71LAWB20012 Luật kinh tế (Business Law) 2/0 H H    S  S    S 

41  71BUSI20033 

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và Đạo 

đức Kinh doanh 

(Corporate Social Responsibility and 

Business Ethics) 

3/0  H  S  S  S  H   

42  71MANA30043 
Hành vi tổ chức  

(Organizational Behaviour)  
3/0 S  S H  S  S  S   

43  71ACCT30042 Kế toán Quản trị (Managerial Accounting)  2/0  H    S  S  S   

44  71FINN30033 
Tài chính doanh nghiệp (Corporate 

Finance) 
3/0   H S S   S   S  

45  71MANA30053 
Quản trị chiến lược  (Strategic 

Management)  
3/0   S H S S  H   S  

46  71SCMN30013 
Quản trị vận hành 

(Operation Management) 
3/0  S S S H H S H S 

 

H 

 

H 

 

H 
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T

T 
Mã học phần Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực tự chủ 

và trách nhiệm 

EL

O 

1 

EL

O 

2 

EL

O 

3 

EL

O 

4 

EL

O 

5 

EL

O 

6 

EL

O 

7 

EL

O 

8 

EL

O 

9 

EL

O 

10 

EL

O 

11 

EL

O 

12 
LT/ 

TH 

47  71HRMN30013 
Quản trị nguồn nhân lực 

(Human Resource Management) 

3/0 
S S S  S H S H S S S S 

48  71BUSI30013 
Giao tiếp trong kinh doanh 

(Business Communication) 
3/0 S    S H     S  

49  71BUSI30043 
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 

(Research methods for Business) 
3/0    S S  S H H S   

50  71BUSI30053 Phân tích kinh doanh (Business Analytics) 3/0   S  H S   H S   

51  71MANA40063 Kỹ năng lãnh đạo (Leadership skills) 3/0   H S  S  S  S   

52  71BUSI30023 
Kinh doanh quốc tế (International 

Business) 

3/0   H H  S  S    S 

53  71MISS40023 Thương mại điện tử  (E-Commerce) 3/0  H  S  S  S  S S  

54  71ENTR40013 
Khởi nghiệp kinh doanh 

(Entrepreneurship) 

3/0  

 
 S H S H  S H  S  

55  71MRKT40043 
Bán hàng và Quản trị bán hàng 

(Selling & Sales Management) 

3/0    

S 

 

H 

  

S 

  

H 

   

S 

 

56  71SCMN40023 
Quản trị chất lượng  

(Quality Management) 
3/0 

   H H S  S  S S  

57  71MANA30073 
Quản trị sự thay đổi trong tổ chức  

(Change Management) 
3/0   H S  H  S   S  

58  71MANA40083 
Quản trị Rủi ro doanh nghiệp 

(Enterprise Risk Management) 
3/0   H H  H  H H  S S 

59  71PSYO40023 
Tâm lý học quản lý và lãnh đạo  

(Psychology for Management and Leader) 
3/0   S H    S  S S S 

60  71HRMN40033 
Tuyên dụng và bố trí nhân sự 

(Selection and Staffing) 
3/0   S H S S    S S  
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T

T 
Mã học phần Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực tự chủ 

và trách nhiệm 

EL

O 

1 

EL

O 

2 

EL

O 

3 

EL

O 

4 

EL

O 

5 

EL

O 

6 

EL

O 

7 

EL

O 

8 

EL

O 

9 

EL

O 

10 

EL

O 

11 

EL

O 

12 
LT/ 

TH 

61  71HRMN40043 

Quản lý đào tạo và phát triển nghề nghiệp 

(Training management & Career 

development) 

3/0   S H S S  S  S  S 

62  71HRMN40073 
Quản lý hiệu quả  

(Performance Management) 

3/0 
  S H  S  S  S S  

63  71HRMN40083 
Quản lý chế độ đãi ngộ 

(Compensation Management) 

3/0 
  S H  S  S  S S  

64  71HRMN40053 
Quan hệ lao động 

(Labor Relations) 
3/0   S H  S  S  S S  

65  71PSYO40033  
Tâm lý học tổ chức và nhân sự 

(Psychology for people management) 

3/0 
  S H S    S S S  

66  71MANA40093 
Quản trị hành chính văn phòng 

(Office management) 
3/0   S H S S  S   S  

67  71MRKT40053 
Tổ chức và quản lý sự kiện 

(Event management) 
3/0   S   S  S    S 

68  71SCMN40053 Quản lý dịch vụ (Service Management) 3/0   S H  S  S   S S 

69  71SCMN40043 Quản trị dự án (Project Management) 3/0   H H  H  H H  S S 

70  71SCMN40033 
Quản lý Chuỗi cung ứng (Supply Chain 

Management) 
3/0   H H  H  H H  S S 

71  71SCMN40063 Quản lý theo Lean  (Lean Production) 3/0 
   H  S  S   S  

72  71SCMN40073 Quản trị kho bãi (Warehouse Management) 3/0    H S S  S   S  

73  71SCMN40083 
Quản lý bảo trì tổng thể (Total Preventive 

Management) 
3/0    H  S  S   S  
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T

T 
Mã học phần Tên học phần 

Số tín 

chỉ 
Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực tự chủ 

và trách nhiệm 

EL

O 

1 

EL

O 

2 

EL

O 

3 

EL

O 

4 

EL

O 

5 

EL

O 

6 

EL

O 

7 

EL

O 

8 

EL

O 

9 

EL

O 

10 

EL

O 

11 

EL

O 

12 
LT/ 

TH 

74  71SCMN40383 
Đại cương về kinh doanh bán lẻ 

(Fundamental of Retail Management) 
3/0    H  H  H H  S S 

75  71MRKT40073 
Hành vi tiêu dùng  

(Customer Behavior) 
3/0    H  H  H H  S S 

76  71MRKT40313 
Quản lý Ngành hàng và Nhãn hàng 

(Category and Brand Management) 

3/0 
   H S S  S   S  

77  71SCMN40393 
Chuỗi cung ứng trong Bán lẻ 

(Retail Supply Chain Management) 

3/0 
  H H  H  H H  S  

78  71SCMN40403 
Quản lý cửa hàng và siêu thị 

(Stores Management) 

3/0 
   H  S  S   S  

79  71SCMN40413 
Quản lý chiến lược trong bán lẻ 

(Strategic Retail Management) 

3/0 
  S H  S  S   S S 

80  71SCMN40423 
Quản lý trực quan trong Bán lẻ 

(Visual Merchandising) 
3/0   S H  S  S   S S 

81  71MRKT40323 
Quản trị Khuyến mãi trong Bán lẻ 

(Retail Promotion) 
3/0    

H H S  S  S S 
 

82  71SCMN40433 
Phân tích dữ liệu Bán lẻ 

(Retail Analytics) 
3/0   S  H S   H S   

83  71FINC40273 

Quản trị Tài chính trong Doanh nghiệp Bán 

lẻ (Retail Accounting and Financial 

Management) 

3/0   S H S S  S  S  S 

84  71MANA40113 Thực tập (Internship) 3  S H  S  S  S S  S 

85  71MANA40126 Khóa luận tốt nghiệp (Final Research) 6  S S H H S S S S S S S 

86  71MANA40136 Dự án kinh doanh (Capstone Project) 6 S S H H H H S H H S H H 

*: môn học điều kiện tốt nghiệp và không tính vào điểm bình quân tích lũy 
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H: Đóng góp quan trọng (highly supported): tương ứng mức độ đóng góp trên 50% 

S: Có đóng góp (supported): tương ứng mức độ đóng góp từ 20% đến 50% 

“Để trống”: Không đóng góp (none supported): tương ứng với mức độ đóng góp dưới 20%. 
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4. Bảng đối sánh chương trình đào tạo 

BẢNG ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (KHÓA 27) TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG VỚI CÁC TRƯỜNG NGOÀI NƯỚC 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

VĂN LANG 

(Ngành Quản trị kinh doanh, Khóa 27) 

University of Houston 

Ngành Quản trị kinh doanh 

California state University, Fullerton 

Ngành Quản trị kinh doanh 

Học phần  Tín 

chỉ 

(VN) 

TC/ 

BB 

Học phần  Tín 

chỉ 

(USA) 

TC/ 

BB 

Học phần  Tín 

chỉ 

(USA) 

TC/ 

BB 

Giáo Dục Đại cương  51        

I/ Chính trị-Pháp luật  13        

Triết học Mác – Lênin 3 BB       

Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 BB       

Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 BB       

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  2 BB American history I,II 3 BB    

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 BB       

Giáo dục quốc phòng  -        

Pháp luật đại cương  2 BB US and Texas politic system I, II 3 BB    

II/ Tin học, Toán và Khoa học tự 

nhiên  

7        

Tin học 2        

Tin học cơ bản  2 BB        

Toán 3        

Chọn 1 môn trong các môn sau        

Toán ứng dụng trong kinh doanh 3 TC Finite Math with Applications 3 BB Business Calculus 3 BB 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 TC       

Khoa học tự nhiên 2        

Môi trường và con người 2 BB Creative Arts 3 BB    

III/ Nghệ thuật, xã hội và nhân 

văn 

6        

Nghệ thuật 2        

Ảnh và kỹ thuật nhiếp ảnh 2 TC       

Khiêu vũ hiện đại 2 TC       
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Thanh nhạc 1 2 TC       

Mỹ học đại cương 2 TC       

Lịch sử thời trang 2 TC       

Xã hội 2        

Xã hội học đại cương  2 TC Introduction to Sociology 3 BB    

Nhập môn Tâm lý học 2 TC Introduction to Psychology 3 BB    

Nhân văn 2        

Lịch sử văn minh thế giới 2 TC Language, Philosophy & Culture 3 BB    

Cơ sở Văn hóa Việt Nam 2 TC       

IV/ Kỹ năng và Ngoại Ngữ         

Kỹ năng 4        

Tư duy phản biện 2 TC       

Tiếng Việt thực hành 2 TC       

Nghệ thuật nói trước công chúng 2 TC Professional Speaking 3 BB    

Kỹ năng mềm  2 TC       

Ngoại Ngữ 21        

Anh văn 1 3 BB       

Anh văn 2  3 BB       

Anh văn 3  3 BB       

Anh văn 4  3 BB       

Anh văn 5 3 BB       

Anh văn 6  3 BB       

Anh văn 7  3 BB       

Giáo dục thể chất         

Giáo dục thể chất    Life and Physical Sciences 3 BB    

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

 

84        

   Calculus for Business and the Life 

Sciences 

3 BB Calculus I 3 BB 

      Business writing 3 BB 

    Writting I, II 3 BB     

I/ Cơ sở ngành 25        

Marketing căn bản  3 BB Elements of Marketing Admin 3 BB Principles of Marketing 3 BB 

Nguyên lý kế toán  2 BB Nguyên lý kế toán  3 BB Financial Accounting 3 BB 

Quản trị học    BB    Quản trị học    
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 3 

Kinh tế vi mô  3 BB Microeconomic Principles 3 BB Principles of Microeconomics 3 BB 

Kinh tế vĩ mô 3 BB Macroeconomic Principles 3 BB Principles of macroeconomics 3 BB 

 Nhập môn hệ thống thông tin quản 

lý  

3 BB Intro to computers and MIS 3 BB  Principles of Information Systems 3 BB 

Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp và đạo đức kinh doanh 

3 BB Ethics and Corporate Social 

Responsibility 

3 TC Business and society/ Seminar in 

Corporate Social Responsibility and 

Managerial Ethics 

3 BB 

Luật kinh tế  2 BB Business Law and Ethics 3 BB Business and its legal environment 3 BB 

Thống kê trong kinh doanh 3 BB Statistical Analysis for Business 

Application 

3 BB Business Analytics 3 BB 

       Comparative Economic Systems 3 BB 

II/ Kiến thức ngành  21        

Hành vi tổ chức  3 BB Intro to Organizational Behavior 

and Management 

3 BB Organizational behavior 3 BB 

Quản trị chiến lược  3 BB    Seminar in strategic management/ 

Global strategic management 

3 BB 

Quản trị vận hành 3 BB Serv & Manufacturing Operations 3 TC Managing operations 3 BB 

Quản trị nguồn nhân lực 3 BB    Human resource management 3 BB 

Tài chính doanh nghiệp  3 BB Principles of Financial 

Management 

3 BB Financial Management 3 BB 

Phân tích kinh doanh 3 BB    Business Analytics I, II 3 BB 

Kế toán quản trị 2 BB Accounting Principles-Managerial 3 BB Managerial Accounting 3 BB 

Giao tiếp trong kinh doanh 3 BB    Advanced Business 

Communication 

3 BB 

Bán hàng và Quản trị bán hàng 3 BB       

Chọn một trong các môn sau 3        

Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh 

3 TC       

Quản trị sự thay đổi trong tổ chức 3 TC    Leading organizational change 3 BB 

Kinh doanh quốc tế 3 TC Introduction to Global Business 3 BB International business and 

management 

3 BB 

III/ Kiến thức chuyên ngành         

Quản trị doanh nghiệp 21        
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Khởi nghiệp kinh doanh 3 BB   

 

 

 Entrepreneurial leadership/ New 

Venture creation and 

funding/launch/operation 

3 BB 

Quản trị chất lượng  3 BB    Quality Management 3 BB 

Kỹ năng lãnh đạo 3 BB    Team leadership skill 3 TC 

Hành vi tiêu dùng 3 BB       

Nghiên cứu Marketing 3 BB        

   Business Modeling and Decision 

Analysis 

3 TC    

Chọn 2 trong số các môn sau 6         

Quản trị rủi ro doanh nghiệp 3 TC       

Quản lý Chuỗi cung ứng 3 TC       

Tâm lý học quản lý và lãnh đạo 3 TC       

Quản trị dự án 3 TC       

Quản lý hiệu quả  3 TC       

Quản lý chế độ đãi ngộ 3 TC       

Thương mại điện tử  3 TC       

Quản trị nguồn nhân lực 21        

Tuyển dụng và bố trí nhân sự 3 BB Selection and Staffing 3 TC Staffing 3 BB 

Quản lý đào tạo và phát triển nghề 

nghiệp 

3 BB Training Management and Career 

Development 

3 TC Training and Development 3 BB 

Quản lý hiệu quả và chế độ đãi ngộ 3 BB Performance Management 

Systems 

3 TC   BB 

Quản lý chế độ đãi ngộ 3 BB  3 TC Compensation 3 BB 

Quan hệ lao động 3 BB Equal Employment Opportunity 

Commission Internship 

3 TC Labor-Management Relations 3 BB 

   Legal Environment of 

Management 

 TC Employment Law 3 BB 

Chọn 2 môn trong các môn sau  6        

Tâm lý học tổ chức và nhân sự 3 TC        

Quản trị hành chính văn phòng 3 TC      

 

  

Tổ chức và quản lý sự kiện 3 TC       

Kỹ năng lãnh đạo 3 TC    Team leadership skill 3 BB 

Thương mại điện tử  3 TC       
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 Quản trị vận hành và chuỗi cung 

ứng 

21         

Quản trị chất lượng 3 BB Quản trị chất lượng   Quality management 3 BB 

Quản trị dự án 3 BB Quản trị dự án    Project Management 3  

Quản lý dịch vụ 3 BB     Management of service 

organization 

3 TC 

Quản lý Chuỗi cung ứng 3 BB Strategic Supply Management 3 TC Supply chain Management 3 BB 

Quản lý theo Lean  3 BB    Lean startup entrepreneurship 3 BB 

    Demand and Supply Integration 3 TC    

    Supply Chain Strategy 3 TC    

 Chọn hai trong số những môn sau 6        

Quản trị kho bãi 3 TC       

Quản lý bảo trì tổng thể 3 TC    Operations Planning and Control 3 TC 

Quản trị Rủi ro doanh nghiệp 3 TC       

Tâm lý học quản lý và lãnh đạo 3 TC       

Kỹ năng lãnh đạo 3 TC    Leadership theory and practice 3 BB 

Thương mại điện tử  3 TC       

   Energy Supply Chain 3 TC    

   Strategic Sourcing and Spend 

Analysis 

3 TC    

   Enterprise Resource Planning 3 TC    

   Supply Chain Analytics 3 TC     

   Selected Topics in Supply Chain 

Management  

3 TC    

   Cross-Cultural Comm & Neg 3 TC    

   Energy Value Chain 3 TC    

 Thực tập tốt nghiệp 2        

 Thực tập 2 BB Connecting Bauer to Business 3 BB Internship 3 BB 

Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Học 

phần thay thế 

6        

 Khóa luận tốt nghiệp 6 TC       

Hai môn tự chọn chuyên ngành 6 TC       

Dự án kinh doanh 6 TC       

 

http://publications.uh.edu/preview_program.php?catoid=34&poid=12487&returnto=12749
http://publications.uh.edu/preview_program.php?catoid=34&poid=12487&returnto=12749
http://publications.uh.edu/preview_program.php?catoid=34&poid=12487&returnto=12749
http://publications.uh.edu/preview_program.php?catoid=34&poid=12487&returnto=12749
http://publications.uh.edu/preview_program.php?catoid=34&poid=12487&returnto=12749
http://publications.uh.edu/preview_program.php?catoid=34&poid=12487&returnto=12749
http://publications.uh.edu/preview_program.php?catoid=34&poid=12487&returnto=12749
http://publications.uh.edu/preview_program.php?catoid=34&poid=12487&returnto=12749
http://publications.uh.edu/preview_program.php?catoid=34&poid=12487&returnto=12749
http://publications.uh.edu/preview_program.php?catoid=34&poid=12487&returnto=12749
http://publications.uh.edu/preview_program.php?catoid=34&poid=12487&returnto=12749
http://publications.uh.edu/preview_program.php?catoid=34&poid=12487&returnto=12749
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   Trường Purdue University 
Số 

TC 
BB/TC Trường Ryerson University 

Số 

TC 
BB/TC 

Quản trị kinh doanh bán lẻ  21   30   22  

Đại cương về Kinh doanh Bán lẻ  3 BB 
Introduction To Retail 

Management 
3 BB 

Intro to Retail and Services 

Management 
3 BB 

Hành vi Khách hàng  3 BB Consumer Behavior 3 BB Retail Consumer Insight 3 BB 

Quản lý Ngành hàng  3 BB       

Chuỗi cung ứng trong bán lẻ  3 BB Retail supply chain management 3 BB 
Retail Operations Management, 

Merchandise Buying and Planning 
3 BB 

Quản lý Cửa hàng và Siêu thị  3 BB       

Chọn hai trong số những môn sau  6        

Quản trị Chiến lược trong Bán lẻ  3 TC 
Strategic Issues for Sales And 

Retailing 
3 BB Retail Strategy 3 BB 

Quản lý Trực quan trong Bán lẻ  3 TC Visual Merchandising 3 BB 
Visual Merchandising and Space 

Planning 
2 BB 

Quản trị Khuyến mãi trong Bán lẻ  3 TC Introduction To Advertising 3 BB    

Phân tích Dữ liệu Bán lẻ  3 TC Retail Analytics 3 BB Retail Information Management 3 BB 

Quản trị Tài Chính Kế toán trong 

Bán lẻ  
3 TC 

Financial Accounting For The 

Service Industries 
3 TC Retail Accounting 3 BB 

Thương mại điện tử   3 TC       

Khởi nghiệp kinh doanh  3 TC       

Tâm lý học quản lý và lãnh đạo  3 TC Leadership Strategies 3 TC    

Tổ chức và quản trị sự kiện  3 TC       

Thực tập tốt nghiệp  2        

Thực tập  2 BB Retail Management Internship 3 BB Internship Placement and Prep 2 BB 

Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Học 

phần thay thế  
6        

Khóa luận tốt nghiệp  6 TC       

Hai môn tự chọn chuyên ngành  6 TC       

Dự án kinh doanh  6 TC       

Tổng  135  Tổng 119  Tổng 90  
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BẢNG ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG  

VỚI CÁC TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

VĂN LANG 

(Ngành Quản trị kinh 

doanh, Khóa 27) 

ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH 

(Ngành Quản trị kinh doanh) 

ĐH HOA SEN 

(Ngành Quản trị kinh 

doanh) 

ĐẠI HỌC KINH TẾ-

ĐHQGHN 

(Ngành Quản trị kinh 

doanh) 

ĐH KINH TẾ THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Ngành Quản trị kinh 

doanh) 

Học phần  Tín chỉ  TC/ 

BB 

Học phần  TínChỉ TC/ 

BB 

Học phần  TínChỉ TC/ 

BB 

Học phần  TínChỉ  TC/ 

BB 

Học phần  TínChỉ  TC/ 

BB 

Giáo Dục 

Đại cương 

(Foundation) 

51              

I/ Chính trị-

Pháp luật 

(Politics & 

Law) 

13              

Triết học 

Mác – Lênin  

3 BB Triết học Mác – 

Lênin  

3 BB Triết học 

Mác – 

Lênin  

3 BB Nguyên lý 

cơ bản chủ 

nghĩa 

Mác-

Lênin I, II 

5 BB Nguyên lý 

cơ bản chủ 

nghĩa 

Mác-

Lênin I, II 

5 BB 

Kinh tế chính 

trị Mác – 

Lênin  

2 BB Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin  

2 BB Kinh tế 

chính trị 

Mác – 

Lênin  

2 BB       

Chủ nghĩa xã 

hội khoa học  

2 BB Chủ nghĩa xã hội 

khoa học  

2 BB Chủ nghĩa 

xã hội 

khoa học  

2 BB       

Lịch sử Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

2 BB Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

2 BB Lịch sử 

Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

2 BB Đường lối 

cách mạng 

Đảng 

3 BB Đường lối 

cách mạng 

Đảng cộng 

sản VN 

3 BB 

Tư tưởng 

HCM  

2 BB Tư tưởng HCM   

2 

BB Tư tưởng 

HCM  

2 BB Tư tưởng 

HCM  

2 BB Tư tưởng 

HCM  

2 BB 

Giáo dục -  Giáo dục quốc -  Giáo dục -  Giáo dục -  Giáo dục -  
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quốc phòng  phòng  quốc 

phòng  

quốc 

phòng  

quốc 

phòng  

Pháp luật đại 

cương  

 

2 

BB Pháp luật đại 

cương  

2 BB Pháp luật 

đại cương  

2 BB Nhà nước 

và pháp 

luật đại 

cương 

2 BB X 2 BB 

II/ Tin học, 

Toán và 

Khoa học tự 

nhiên  

7              

Tin học 2              

Tin học cơ 

bản 

2 BB Tin học cơ bản 3 BB Tin học 

ứng dụng 

ngành 

kinh tế 

3 BB Tin học cơ 

sở 

3 BB Tin học cơ 

sở 

3 BB 

Toán 3              

Chọn 1 môn trong các 

môn sau 

             

Toán ứng 

dụng trong 

kinh doanh 

3 TC Toán kinh tế 3 BB    Toán kinh 

tế 

3 BB    

Lý thuyết xác 

suất và thống 

kê toán 

3 TC  

 

     Nguyên lý 

thống kê 

kinh tế 

3 BB Lý thuyết 

xác suất 

thống kê 

3 BB 

         Toán cao 

cấp 

4  Toán cao 

cấp 

4 BB 

         Kinh tế 

lượng 

3 BB Kinh tế 

lượng 

3 BB 

Khoa học tự 

nhiên 

2              

Môi trường 

và con người 

2 BB X 2 TC Xây dựng 

cộng đồng 

xanh 

2 TC       

III/ Nghệ 

thuật, xã hội 

và nhân văn 

6              
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Nghệ thuật 2              

Ảnh và kỹ 

thuật nhiếp 

ảnh 

2 TC             

Khiêu vũ 

hiện đại 

2 TC Kỹ năng biểu diễn 

dancing 

2 TC          

Thanh nhạc 1 2 TC Kỹ năng biểu diễn 

thanh nhạc 

2 TC          

Mỹ học đại 

cương 

2 TC             

Lịch sử thời 

trang 

2 TC             

Xã hội 2              

Xã hội học 

đại cương  

2 TC Kinh tế, văn hóa, 

xã hội ASEAN 

2 TC Truyền 

thông đại 

chúng và 

các vấn đề 

xã hội 

2 TC XH học 

đại cương 

2 TC    

      Công tác 

xã hội 

nhập môn 

2 TC       

Nhập môn 

Tâm lý học 

2 TC             

Nhân văn 2              

Lịch sử văn 

minh thế giới 

2 TC       Lịch sử 

văn minh 

thế giới 

2 TC    

Cơ sở Văn 

hóa Việt Nam 

2 TC Địa lý kinh tế Việt 

Nam 

2 TC Người VN 

định cư ở 

nước 

ngoài 

2 TC       

   Tâm lý học khách 

hàng 

2 TC Tâm lý 

học – khái 

niệm và 

ứng dụng 

2 TC       

      Triết học 2 TC       
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trong cuộc 

sống 

      Giới và 

phát triển 

tại VN 

2 TC       

      Giao tiếp 

liên văn 

hoá 

2 TC       

               

IV/ Kỹ năng 

và Ngoại 

Ngữ 

              

Kỹ năng 4              

Tư duy phản 

biện 

2 TC Tư duy phản biện 2 TC Tư duy 

phản biện 

2 TC Logic học 2 TC    

Tiếng Việt 

thực hành 

2 TC    Kỹ năng 

sử dụng 

tiếng việt 

2 TC       

Nghệ thuật 

nói trước 

công chúng 

2 TC             

Kỹ năng 

mềm 

2 TC    Phương 

pháp học 

đại học 

2 TC Kỹ năng 

bổ trợ 

3 BB    

   Kỹ năng thuyết 

trình 

2 TC Kỹ năng 

làm việc 

hiệu quả 

2 TC Kỹ năng 

làm việc 

nhóm 

2 TC    

Ngoại Ngữ 21            7  

Anh văn 1 3 BB Tiếng Anh tổng 

quát 1 

 BB    Tiếng anh 

cơ sở 1 

BB 4 Ngoại ngữ 

1 

 BB 

Anh văn 2  3 BB Tiếng anh tổng 

quát 2 

 BB    Tiếng anh 

cơ sở 2 

BB 5 Ngoại ngữ 

2 

 BB 

Anh văn 3  3 BB Tiếng anh giao 

tiếp quốc tế 1 

 BB Anh văn 

giao tiếp 

quốc tế 3 

3 BB Tiếng anh 

cơ sở 3 

BB 5 Ngoại ngữ 5 BB 



65 

 

Anh văn 4  3 BB Tiếng anh giao 

tiếp quốc tế 2 

 BB Anh văn 

giao tiếp 

quốc tế 4 

3 BB       

Anh văn 5 3 BB Tiếng Anh thương 

mại 

 BB Anh Văn 

giao tiếp 

quốc tế 5 

3 BB       

Anh văn 6  3 BB Tiếng anh ngành 

dịch vụ 

 BB Anh văn 

giao tiếp 

quốc tế 6 

3 BB       

Anh văn 7  3 BB Tiếng anh ngành 

xuất-nhập khẩu 

 BB          

   Tiếng anh kinh 

doanh, thuyết 

trình, hội họp 

 BB          

Giáo dục thể 

chất 

              

Giáo dục thể 

chất 

  Võ thuật 

Bóng bàn 

           

Kiến thức 

giáo dục 

chuyên 

nghiệp 

 

84              

I/ Cơ sở 

ngành 

25              

Marketing 

căn bản  

3 BB Marketing căn bản 3 BB Marketing 

căn bản 

3 BB Nguyên lý 

Marketing 

3 BB Marketing 

căn bản 

3 BB 

Nguyên lý kế 

toán  

2 BB Nguyên lý kế toán 3 BB Nguyên lý 

kế toán 

3 BB Nguyên lý 

kế toán 

3 BB X  3 BB 

Quản trị học  3 BB Quản trị học 3 BB Quản trị 

học 

3 BB Nguyên lý 

quản trị 

3 BB Quản trị 

học I, II 

4 BB 

Kinh tế vi mô  3 BB Kinh tế vi mô 3 BB Kinh tế vi 

mô 

3 BB Kinh tế vi 

mô 

3 BB Kinh tế vi 

mô  

3 BB 

Kinh tế vĩ mô  3 BB Kinh tế vĩ mô 3 BB Kinh tế vĩ 

mô 

3 BB Kinh tế vĩ 

mô 

3 BB Kinh tế vĩ 

mô 

3 BB 

 Nhập môn 3 BB    Nhập môn 3 BB    Tổ chức 3 BB 
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hệ thống 

thông tin 

quản lý  

hệ thống 

thông tin 

quản lý 

hệ thống 

thông tin 

doanh 

nghiêp 

Trách nhiệm 

xã hội của 

doanh nghiệp 

và đạo đức 

kinh doanh 

3 BB Đạo đức kinh 

doanh 

3 BB Đạo đức 

trong kinh 

doanh 

3 BB Văn hóa 

và đạo đức 

kinh 

doanh 

3 BB Đạo đức 

kinh 

doanh 

3 BB 

Luật kinh tế  2 BB Luật kinh tế  2 BB Luật kinh 

tế  

2 BB Luật kinh 

tế  

2 BB Luật kinh 

tế  

2 BB 

Thống kê 

trong kinh 

doanh  

3 BB Thống kê trong 

kinh doanh  

3 BB Nguyên lý 

thống kê 

3 BB    Thống kê 

trong 

kinh 

doanh  

3 BB 

          Kế toán 

tài chính 

3 TC    

      Phương 

pháp định 

lượng 

trong kinh 

doanh 

3 BB Các mô 

hình ra 

quyết đinh 

3 TC Tối ưu hóa 2 BB 

      Lý thuyết 

trò chơi 

3 BB       

            Kinh tế 

phát triển 

2 BB 

            Lịch sử 

các học 

thuyết 

kinh tế 

3 TC 

            Luật lao 

động 

3 TC 

II/ Kiến thức 

ngành  

21              

Hành vi tổ 3 BB Hành vi tổ chức  3 BB Hành vi tổ 3 BB Hành vi tổ 3 TC Hành vi tổ 3 BB 
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chức  chức  chức  chức  

Quản trị 

chiến lược  

3 BB Quản trị chiến 

lược  

3 BB Quản trị 

chiến lược  

3 BB Quản trị 

chiến lược  

3 BB Quản trị 

chiến lược  

3 BB 

Quản trị vận 

hành 

3 BB             

Quản trị 

nguồn nhân 

lực 

3 BB Quản trị nguồn 

nhân lực 

3 BB Quản trị 

nguồn 

nhân lực 

3 BB Quản trị 

nguồn 

nhân lực 

3 BB Quản trị 

nguồn 

nhân lực 

3 BB 

Tài chính 

doanh nghiệp  

3 BB Quản trị tài chính 3 BB Tài chính 

doanh 

nghiệp 

3 BB Tài chính 

doanh 

nghiệp 

3 BB Quản trị 

tài chính 

3 BB 

Phân tích 

kinh doanh 

3 BB Phân tích hoạt 

động kinh doanh 

3 BB          

Kế toán quản 

trị 

2 BB       Kế toán 

quản trị 

3 TC Kế toán 

quản trị 

3 BB  

Giao tiếp 

trong kinh 

doanh 

3 BB Giao tiếp đa 

phương tiện trong 

kinh doanh 

3 BB Kỹ năng 

truyền 

thông 

3 BB    Giao tiếp 

trong kinh 

doanh 

2 BB 

Bán hàng và 

Quản trị bán 

hàng 

3 BB Quản trị 

Marketing 

3 BB Quản trị 

Marketing 

3 BB Quản trị 

marketing 

3 BB Quản trị 

marketing 

2 BB 

            Kinh tế 

quốc tế 

2 BB 

         Quản trị 

học 

3 BB    

      Tài chính 

tiền tệ 

3 BB       

Chọn một 

trong các 

môn sau 

3              

Phương pháp 

nghiên cứu 

trong kinh 

doanh 

3 TC Phương pháp 

nghiên cứu trong 

kinh doanh 

3 TC Dẫn nhập 

PP nghiên 

cứu 

        

Quản trị sự 

thay đổi trong 

 

3 

TC Quản trị sự thay 

đổi trong tổ chức 

3 BB Quản trị 

sự thay 

3 BB Quản trị 

sự thay 

3 BB      
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tổ chức đổi trong 

tổ chức 

đổi trong 

tổ chức 

Kinh doanh 

quốc tế 

3 TC    Nhập môn 

kinh 

doanh 

quốc tế 

  Kinh 

doanh 

quốc tế 

3 TC    

   Giao tiếp liên văn 

hóa 

2 TC    Quản trị 

đa văn hóa 

và xuyên 

quốc gia 

3 BB    

   Quản trị rủi ro 3 BB       Quản trị 

rủi ro 

2 BB 

   Đàm phán và giải 

quyết mâu thuẫn 

3 BB Kỹ thuật 

thương 

lượng 

3 BB Đàm phán 

và giải 

quyết 

xung đột 

3 TC    

   Văn hóa doanh 

nghiệp 

3 BB          

         Quản trị 

công ty 

3 BB    

III/ Kiến 

thức chuyên 

ngành 

              

Quản trị 

doanh 

nghiệp 

21              

Khởi nghiệp 

kinh doanh 

3 BB Khởi nghiệp 3 BB Khởi 

nghiệp 

3 BB Khởi sự 

và tạo lập 

doanh 

nghiệp 

3 BB    

Quản trị chất 

lượng  

3 BB       Quản trị 

chất lượng  

3  TC    

Kỹ năng lãnh 

đạo 

3 BB Nghệ thuật lãnh 

đạo 

3 BB Nghệ 

thuật lãnh 

đạo  

3 BB Đại cương 

về lãnh 

đạo trong 

tổ chức 

3 BB    
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Hành vi tiêu 

dùng 

3 BB    Hành vi 

tiêu dùng 

3  BB Hành vi 

người tiêu 

dùng 

3 TC    

Nghiên cứu 

Marketing 

3 BB       Nghiên 

cứu 

Marketing 

3 TC Nghiên 

cứu thị 

trường 

2 BB 

      Quản trị 

danh mục 

đầu tư 

3 BB Quản lý 

đầu tư 

  Thiết lập 

và thẩm 

định dự án 

đầu tư 

2 BB 

      Tài chính 

doanh 

nghiệp 

3  Tài chính 

doanh 

nghiệp 

chuyên 

sâu 

3     

      Thị trường 

chứng 

khoán 

3 BB Các thị 

trường và 

định chế 

tài chính 

3  Thị trường 

chứng 

khoán 

2 BB 

         Bất động 

sản 

3     

Chọn 2 trong 

số các môn 

sau 

6              

Quản trị rủi 

ro doanh 

nghiệp 

3 TC             

Quản lý 

Chuỗi cung 

ứng 

3 TC Quản trị chuỗi 

cung ứng 

3 TC Quản trị 

cung ứng 

3 BB       

Tâm lý học 

quản lý và 

lãnh đạo 

3 TC             

Quản trị dự 

án 

3 TC       Quản trị 

dự án 

3 TC Quản trị 

dự án 

2 BB 

Quản lý hiệu 3 TC             
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quả  

Quản lý chế 

độ đãi ngộ 

3 TC             

Thương mại 

điện tử  

3 TC Thương mại điện 

tử  

3 BB    Thương 

mại điện 

tử  

3 TC    

         Đại cương 

về chiến 

lược cạnh 

tranh 

3 TC    

         Quản trị 

sự thay 

đổi 

3 TC    

         Quản trị 

đổi mới 

sáng tạo 

3 TC    

         Kế toán 

tài chính 

3 TC    

         Các thị 

trường và 

định chế 

tài chính 

3 TC    

         Kiểm toán 

căn bản 

3 TC    

         Quản lý 

đầu tư 

3 TC    

Quản trị 

nguồn nhân 

lực 

21              

Tuyển dụng 

và bố trí nhân 

sự 

3 BB             

Quản lý đào 

tạo và phát 

triển nghề 

nghiệp 

3 BB       Đào tạo và 

phát triển 

nguồn 

nhân lực 

3 TC    
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Quản lý hiệu 

quả và chế độ 

đãi ngộ 

3 BB       Quản trị 

thành tích 

và thù lao 

lao động 

3  TC    

Quản lý chế 

độ đãi ngộ 

3 BB             

Quan hệ lao 

động 

3 BB             

Chọn 2 môn 

trong các 

môn sau  

6              

Tâm lý học tổ 

chức và nhân 

sự 

3 TC             

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

3 TC          Quản trị 

hành 

chính, văn 

phòng 

3  

Tổ chức và 

quản lý sự 

kiện 

3 TC             

Kỹ năng lãnh 

đạo 

3 TC             

Thương mại 

điện tử  

3 TC             

 Quản trị 

vận hành và 

chuỗi cung 

ứng 

21              

Quản trị chất 

lượng 

3 BB Quản trị sản xuất 

và chất lượng 

3 BB Quản trị 

chất lượng 

3 BB Quản trị 

chất lượng 

3 TC Quản trị 

chất lượng 

2 BB 

Quản trị dự 

án 

3 BB Quản trị dự án 3 BB Quản trị 

dự án 

3 BB Quản trị 

dự án 

3 TC Quản trị 

dự án 

3 BB 

Quản lý dịch 

vụ 

3 BB             

Quản lý 3 BB Quản trị chuỗi 3 BB          



72 

 

Chuỗi cung 

ứng 

cung ứng 

Quản lý theo 

Lean  

3 BB          Hệ thống 

sản xuất 

tinh gọn 

2 TC 

       Quản trị 

vận hành 

doanh 

nghiệp 

3 BB Quản trị 

sản xuất 

và tác 

nghiệp 

3 BB Quản trị 

sản xuất 

và vận 

hành 

2 BB 

             Hệ thống 

quản lý 

theo tiêu 

chuẩn 

2 TC 

            Quản trị 

công nghệ 

2 BB 

   Nghiệp vụ ngoại 

thương 

3 TC       Nghiệp vụ 

kinh 

doanh 

XNK và 

thanh toán 

quốc tế 

2 BB 

   Thanh toán quốc tế 3 TC          

 Chọn hai 

trong số 

những môn 

sau 

6              

Quản trị kho 

bãi 

3 TC             

Quản lý bảo 

trì tổng thể 

3 TC             

Quản trị Rủi 

ro doanh 

nghiệp 

3 TC             

Tâm lý học 

quản lý và 

lãnh đạo 

3 TC             
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Kỹ năng lãnh 

đạo 

3 TC             

Thương mại 

điện tử  

3 TC       Marketing 

điện tử 

3 TC    

 Thực tập tốt 

nghiệp 

3              

 Thực tập 3 BB Thực tập  2 BB    Thực tập 2 BB Báo cáo 

ngoại khóa 

2 BB 

         Niên luận 3 BB    

Khóa 

luận/Đồ án 

tốt 

nghiệp/Học 

phần thay 

thế 

6           Thực tập 

và tổt 

nghiệp 

10 BB 

 Khóa luận 

tốt nghiệp 

6 TC    X    X  6  X    

Hai môn tự 

chọn chuyên 

ngành 

6 TC       Quản trị 

công công 

ty 

Trách 

nhiệm xã 

hội của 

doanh 

nghiệp 

6     

Dự án kinh 

doanh 

6 TC Dự án kinh doanh   Lập đề án 

kinh 

doanh 

        

   

Trường Đại học 

Kinh tế - Tài 

chính 

Số TC BB/TC 

         

Quản trị 

kinh doanh 

bán lẻ  

21   24  

         

Đại cương về 

Kinh doanh 
3 BB 

Quản trị Bán lẻ 

(Retailing 
3 BB 
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Bán lẻ  management) 

Hành vi 

Khách hàng  
3 BB 

Quản trị quan hệ 

khách hàng 

(Customer 

relationship 

management) 

3 BB 

         

Quản lý 

Ngành hàng  
3 BB    

         

Chuỗi cung 

ứng trong bán 

lẻ  

3 BB 

Cung ứng bán lẻ 

(Retail supply 

chain 

management) 

3 BB 

         

Quản lý Cửa 

hàng và Siêu 

thị  

3 BB 

Quản trị trung tâm 

thương mại 

(Mall 

management) 

3 BB 

         

Chọn hai 

trong số 

những môn 

sau  

6     

         

Quản trị 

Chiến lược 

trong Bán lẻ  

3 TC    

         

Quản lý Trực 

quan trong 

Bán lẻ  

3 TC 

Thiết kế cửa hàng 

và trưng bày hàng 

hoá 

(Store Design and 

Visual 

Merchandising) 

3 BB 

         

Quản trị 

Khuyến mãi 

trong Bán lẻ  

3 TC    

         

Phân tích Dữ 

liệu Bán lẻ  
3 TC    

         

Quản trị Tài 

Chính Kế 
3 TC    
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toán trong 

Bán lẻ  

Thương mại 

điện tử   
3 TC 

Thương mại điện 

tử 

(E-commerce) 

3 BB 

         

Khởi nghiệp 

kinh doanh  
3 TC 

Khởi nghiệp 

(Entrepreneurship) 
3 TC 

         

Tâm lý học 

quản lý và 

lãnh đạo  

3 TC    

         

Tổ chức và 

quản trị sự 

kiện  

3 TC    

         

Thực tập tốt 

nghiệp  
2     

         

Thực tập  2 BB 
Thực tập tốt 

nghiệp 
3 BB 

         

Khóa luận tốt 

nghiệp  
6 TC 

Khóa luận tốt 

nghiệp 

(Thesis) 

12 BB 

         

Hai môn tự 

chọn chuyên 

ngành  

6 TC    

         

Dự án kinh 

doanh  
6 TC    

         

Tổng  135  Tổng 132    104  135   124  
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5. Kế hoạch giảng dạy (lộ trình mẫu)  

TT 

Phân 

bổ học 

kỳ 

Mã học phần 
Tên học phần (tiếng 

Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 
Bắt 

buộc/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 
ĐK học trước 

Tỷ lệ 

dạy, học 

trực 

tuyến 
LT TH TT 

1  1 71POLP10013 Triết học Mác – Lênin 3 45 0  BB Không Không 30% 

2  1 71ENG110013 Anh văn 1 3 45 0  BB Không Không 30% 

3  1 71ECON20013 Kinh tế vi mô 3 45 0  BB Không Không 30% 

4  1 71MANA20013 Quản trị học 3 45 0  BB Không Không 30% 

5  1 71ENVH10012 Môi trường và con người 2 30 0  BB Không Không 30% 

6  1 

71NAD110013 

71NAD210022 

71NAD310032 

71NAD410044 

Giáo dục quốc phòng      Không Không 30% 

7  1 

71PEVB10022 

71PEBB10032 

71PESW10042 

71PEBA10052 

71PEKC10062 

71PEFI10072 

71PEFU10082 

71PEGO10092 

71PEDA10102 

71PESC10112 

71PETE10122 

71PEMA10132 

Giáo dục thể chất 1      Không Không 30% 
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TT 

Phân 

bổ học 

kỳ 

Mã học phần 
Tên học phần (tiếng 

Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 
Bắt 

buộc/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 
ĐK học trước 

Tỷ lệ 

dạy, học 

trực 

tuyến 
LT TH TT 

71PEYO10142 

8  2 71POLE10022 
Kinh tế chính trị Mác – 

Lênin 
2 30 0  BB Không 

Triết học Mác – 

Lênin  
30% 

9  2 71ENG210023 Anh văn 2 3 45 0  BB Không Anh văn 1  30% 

10  2 71ECON20033 Kinh tế vĩ mô 3 45 0  BB Không Kinh tế vi mô 30% 

11  2 71INFB10012 Tin học cơ bản 2 30 0  BB Không Không 30% 

12  2  Nhóm tự chọn Toán 3 45 0  TC Không Không 30% 

13  2  Nhóm tự chọn Kỹ năng 2 30 0  TC Không Không 30% 

14  2 

71PEVB10022 

71PEBB10032 

71PESW10042 

71PEBA10052 

71PEKC10062 

71PEFI10072 

71PEFU10082 

71PEGO10092 

71PEDA10102 

71PESC10112 

71PETE10122 

71PEMA10132 

71PEYO10142 

Giáo dục thể chất 2      Không Không 30% 

15  3 71POLS10032 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
2 30 0  BB Không 

Triết học Mác – 

Lênin   
30% 
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TT 

Phân 

bổ học 

kỳ 

Mã học phần 
Tên học phần (tiếng 

Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 
Bắt 

buộc/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 
ĐK học trước 

Tỷ lệ 

dạy, học 

trực 

tuyến 
LT TH TT 

16  3 71ENG310033 Anh văn 3 3 45 0  BB Anh văn 2 Không 30% 

17  3 71MRKT30013 Marketing căn bản 3 45 0  BB Không Không 30% 

18  3 71LAWG10012 Pháp luật đại cương 2 30 0  BB Không Không 30% 

19  3 71ACCT20032 Nguyên lý kế toán 2 30 0  BB Không Không 30% 

20  3  Nhóm tự chọn Kỹ năng 2 30 0  TC Không Không 30% 

21  4 71POLH10042 Tư tưởng HCM 2 30 0  BB Không 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
30% 

22  4 71ENG410043 Anh văn 4 3 45 0  BB Không Anh văn 3 30% 

23  4 71MATE20133 
Thống kê trong kinh 

doanh 
3 45 0  BB Không  30% 

24  4 71LAWB20012 Luật kinh tế 2 30 0  BB Không 
Pháp luật đại 

cương  
30% 

25  4 71MISS20013 
Nhập môn hệ thống 

thông tin quản lý 
3 45 0  BB Không Không 30% 

26  4  
Nhóm tự chọn Nghệ 

thuật 
2    TC Không Không 30% 

27  5 71POLC10052 
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
2 30 0  BB Không Tư tưởng HCM 30% 

28  5 71ENG510053 Anh văn 5 3 45 0  BB Anh văn 4 Không 30% 

29  5 71ACCT30042 Kế toán quản trị 2 30 0  BB Không Nguyên lý kế toán 30% 
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TT 

Phân 

bổ học 

kỳ 

Mã học phần 
Tên học phần (tiếng 

Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 
Bắt 

buộc/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 
ĐK học trước 

Tỷ lệ 

dạy, học 

trực 

tuyến 
LT TH TT 

30  5 71MANA30043 Hành vi tổ chức 3 45 0  BB Không Quản trị học 30% 

31  5 71FINN30033 Tài chính doanh nghiệp 3 45 0  BB Không Nguyên lý kế toán 30% 

32  5  Nhóm tự chọn Nhân văn 2 30 0  TC Không Không 30% 

33  6 71ENG610063 Anh văn 6 3 45 0  BB Không Anh văn 5 30% 

34  6 71SCMN30013 Quản trị vận hành 3 45 0  BB Không Quản trị học  30% 

35  6 71HRMN30013 Quản trị nguồn nhân lực 3 45 0  BB Không Quản trị học 30% 

36  6 71BUSI20033 

Trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp và Đạo 

đức kinh doanh 

3 45 0  BB Không Không 30% 

37  6  Nhóm tự chọn Xã hội 2 30 0  TC Không Không 30% 

38  7 71ENG710073 Anh văn 7 3 45 0  BB Anh văn 6 Không 30% 

39  7 71BUSI30013 
Giao tiếp trong kinh 

doanh 
3 45 0  BB Không Không 30% 

40  7 71BUSI30053 Phân tích kinh doanh 3 45 0  BB Không 
Thống kê trong 

kinh doanh 
30% 

41  7 71MRKT40043 
Bán hàng và Quản trị 

bán hàng 
3 45 0  BB Không 

Quản trị học; 

Marketing căn bản 
30% 

 Chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp 

42  7 71ENTR40013 Khởi nghiệp kinh doanh 3 45 0  BB Không 
Quản trị học, 

Marketing căn bản 
30% 
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TT 

Phân 

bổ học 

kỳ 

Mã học phần 
Tên học phần (tiếng 

Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 
Bắt 

buộc/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 
ĐK học trước 

Tỷ lệ 

dạy, học 

trực 

tuyến 
LT TH TT 

 Chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực 

43  7 71HRMN40033 
Tuyển dụng và bố trí 

nhân sự 
3 45 0  BB Không 

Quản trị nguồn 

nhân lực 
30% 

 Chuyên ngành Quản trị Vận hành và chuỗi cung ứng 

44  7 71SCMN40023 Quản trị Chất lượng 3 45 0  BB Không Quản trị vận hành 30% 

 Quản trị Kinh doanh Bán lẻ 

45  7 71SCMN40383 
Đại cương về Kinh 

doanh bán lẻ 
3 45 0  BB Không Kinh tế vi mô 30% 

46  8 71MANA30053 Quản trị chiến lược 3 45 0  BB Không Quản trị học 30% 

47  8  Nhóm tự chọn ngành  3 45 0  TC   30% 

 Chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp 

48  8 71MRKT40073 Hành vi tiêu dùng 3 45   BB Không Marketing căn bản 30% 

49  8 71SCMN40023 Quản trị chất lượng 3 45 0  BB Không Quản trị vận hành 30% 

 Chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân lực 

50  8 71HRMN40043 
Quản lý đào tạo và phát 

triển nghề nghiệp 
3 45 0  BB Không 

Quản trị nguồn 

nhân lực 
30% 

51  8 71HRMN40073 Quản lý hiệu quả 3 45 0  BB Không 
Quản trị nguồn 

nhân lực  
30% 

 Chuyên ngành Quản trị Vận hành và chuỗi cung ứng 
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TT 

Phân 

bổ học 

kỳ 

Mã học phần 
Tên học phần (tiếng 

Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 
Bắt 

buộc/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 
ĐK học trước 

Tỷ lệ 

dạy, học 

trực 

tuyến 
LT TH TT 

52  8 71SCMN40053 Quản lý dịch vụ 3 45 0   Không Không 30% 

53  8 71SCMN40033 Quản lý chuỗi cung ứng 3 45 0   Không Không 30% 

 Quản trị Kinh doanh Bán lẻ 

54  8 71MRKT40073 Hành vi tiêu dùng 3 45   BB Không Marketing căn bản 30% 

55  8 71SCMN40393 
Chuỗi cung ứng trong 

bán lẻ 
3 45 0  BB Không Quản trị Vận hành 30% 

56  9 71MANA40113 Thực tập 3    BB    

 Chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp 

57  10 71MRKT40103 Nghiên cứu Marketing 3 45 0  BB Không Marketing căn bản 30% 

58  10 71MANA40063 Kỹ năng lãnh đạo 3 45 0  BB Không Quản trị học 30% 

59  10  
Nhóm tự chọn chuyên 

ngành 
3 45 0  TC   30% 

60  10  
Nhóm tự chọn chuyên 

ngành 
3 45 0  TC   30% 

 Chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân lực 

61  10 71HRMN40083 Quản lý chế độ đãi ngộ 3 45 0  
 

BB 
Không 

Quản trị nguồn 

nhân lực 
30% 

62  10 71HRMN40053 Quan hệ lao động 3 45 0  BB Không 
Quản trị nguồn 

nhân lực 
30% 
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TT 

Phân 

bổ học 

kỳ 

Mã học phần 
Tên học phần (tiếng 

Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 
Bắt 

buộc/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 
ĐK học trước 

Tỷ lệ 

dạy, học 

trực 

tuyến 
LT TH TT 

63  10  
Nhóm tự chọn chuyên 

ngành 
3 45 0  TC   30% 

64  10  
Nhóm tự chọn chuyên 

ngành 
3 45 0  TC   30% 

 Chuyên ngành Quản trị Vận hành và chuỗi cung ứng 

65  10 71SCMN40043 Quản trị dự án 3 45 0  BB Không Quản trị vận hành 30% 

66  10 71SCMN40063 Quản lý theo Lean 3 45 0  BB Không Quản trị vận hành 30% 

67  10  
Nhóm tự chọn chuyên 

ngành 
3 45 0  TC   30% 

68  10  
Nhóm tự chọn chuyên 

ngành 
3 45 0  TC   30% 

 Chuyên ngành Quản trị Vận hành và chuỗi cung ứng 

69  10 71MRKT40313 
Quản lý ngành hàng và 

nhãn hàng 
3 45 0  BB Không Marketing căn bản 30% 

70  10 71SCMN40403 
Quản lý Cửa hàng và 

Siêu thị 
3 45 0  BB Không Quản trị Vận hành 30% 

71  10  
Nhóm tự chọn chuyên 

ngành 
3 45 0  TC   30% 

72  10  
Nhóm tự chọn chuyên 

ngành 
3 45 0  TC   30% 
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TT 

Phân 

bổ học 

kỳ 

Mã học phần 
Tên học phần (tiếng 

Việt) 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết/giờ 
Bắt 

buộc/tự 

chọn 

ĐK tiên 

quyết 
ĐK học trước 

Tỷ lệ 

dạy, học 

trực 

tuyến 
LT TH TT 

 11 Chọn 1 trong 3 phương án sau         

73  11 71MANA40126 Khóa luận tốt nghiệp     TC 

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

trong KD 

  

74  11 71MANA40136 Dự án kinh doanh     TC    

75  11  
2 môn tự chọn chuyên 

ngành 
    TC   30% 
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Danh sách các học phần tự chọn 

Danh sách các môn học tự chọn có thể thay đổi hoặc bổ sung để bắt kịp những đổi mới trong khoa học quản trị cũng như thực tiễn kinh tế xã hội. 

STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ 
Khối lượng kiến thức (tiết) 

(LT/TH/ĐA/TT) 

 Nhóm tự chọn Toán (3 tín chỉ)   

1  71MATE10043 Toán ứng dụng trong kinh doanh 3 45 LT 

2  71MATP10013 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 45 LT 

 Nhóm tự chọn Nghệ thuật (2 tín chỉ)   

1  71PHOT10013 Ảnh và kỹ thuật nhiếp ảnh 2 30 LT 

2  71PEDA10102 Khiêu vũ hiện đại 2 15 LT/30TH 

3  71VOC120012 Thanh nhạc 1 2 30 LT 

4  71BALI10242 Mỹ học đại cương 2 30 LT 

5  71FHIS10012 Lịch sử thời trang 2 30 LT 

 Nhóm tự chọn Xã hội (2 tín chỉ)   

1  71SOWK20013 Xã hội học đại cương  2 30 LT 

2  71PSYC10042 Nhập môn Tâm lý học 2 30 LT 

 Nhóm tự chọn Nhân văn (2 tín chỉ)   

1  71BALI10252 Lịch sử văn minh thế giới 2 30 LT 

2  71BALI10012 Cơ sở Văn hóa Việt Nam 2 30 LT 

 Nhóm tự chọn Kỹ năng (4 tín chỉ)   

1  71MANA10152 Tư duy phản biện 2 30 LT 

2  71BALI10022 Tiếng Việt thực hành 2 30 LT 

3  71SPPR40342 Nghệ thuật nói trước công chúng 2 30 LT 

4  71SSK420052 Kỹ năng học tập hiệu quả 2 15 LT/30 TH 

5  71SSK420062 Kỹ năng kết nối và phát triển sự nghiệp 2 15 LT/30 TH 

 Nhóm tự chọn ngành (6 tín chỉ)   
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STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ 
Khối lượng kiến thức (tiết) 

(LT/TH/ĐA/TT) 

1  71BUSI30043 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3 45 LT 

2  71MANA30073 Quản trị sự thay đổi trong tổ chức 3 45 LT 

3  71BUSI30023 Kinh doanh quốc tế 3 45 LT 

 Nhóm tự chọn chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp (6 tín chỉ)   

1  71MANA40083 Quản trị rủi ro doanh nghiệp 3 45 LT 

2  71SCMN40033 Quản lý Chuỗi cung ứng 3 45 LT 

3  71PSYO40023 Tâm lý học quản lý và lãnh đạo 3 45 LT 

4  71SCMN40043 Quản trị dự án 3 45 LT 

5  71HRMN40073 Quản lý hiệu quả 3 45 LT 

6  71HRMN40083 Quản lý chế độ đãi ngộ 3 45 LT 

7  71MISS40023 Thương mại điện tử 3 45 LT 

 Nhóm tự chọn chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực (6 tín chỉ)   

1  71PSYO40033 Tâm lý học tổ chức và nhân sự 3 45 LT 

2  71MANA40093 Quản trị hành chính văn phòng 3 45 LT 

3  71MRKT40053 Tổ chức và quản lý sự kiện 3 45 LT 

4  71MANA40063 Kỹ năng lãnh đạo 3 45 LT 

5  71MISS40023 Thương mại điện tử 3 45 LT 

6  71SCMN40043 Quản trị dự án 3 45 LT 

 Nhóm tự chọn chuyên ngành Quản trị Vận hành và chuỗi cung ứng (6 tín chỉ)   

1  71SCMN40073 Quản trị kho bãi 3 45 LT 

2  71SCMN40083 Quản lý bảo trì tổng thể 3 45 LT 

3  71MANA40083 Quản trị Rủi ro doanh nghiệp 3 45 LT 

4  71PSYO40023 Tâm lý học quản lý và lãnh đạo 3 45 LT 

5  71MANA40063 Kỹ năng lãnh đạo 3 45 LT 

6  71MISS40023 Thương mại điện tử 3 45 LT 
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STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ 
Khối lượng kiến thức (tiết) 

(LT/TH/ĐA/TT) 

 Nhóm tự chọn chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Bán lẻ (6 tín chỉ)   

1 71SCMN40413 Quản trị Chiến lược trong Bán lẻ 3 45 LT 

2 71SCMN40423 Quản lý Trực quan trong Bán lẻ 3 45 LT 

3 71MRKT40323 Quản trị Khuyến mãi trong Bán lẻ 3 45 LT 

4 71SCMN40433 Phân tích Dữ liệu Bán lẻ 3 45 LT 

5 71FINC40273 Quản trị Tài Chính Kế toán trong Bán lẻ 3 45 LT 

6 71MISS40023 Thương Mại điện tử 3 45 LT 

7 71ENTR40013 Khởi nghiệp kinh doanh 3 45 LT 

8 71PSYO40023 Tâm lý học quản lý và lãnh đạo 3 45 LT 

9 71MRKT40053 Tổ chức và quản lý sự kiện 3 45 LT 
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6. Lưu đồ chương trình môn học (sơ đồ cây chương trình môn học) 
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7. Phương pháp đánh giá 

Các phương pháp đánh giá được áp dụng cụ thể trong từng học phần, bao gồm: 

- Làm bài tập kiểm tra cá nhân 

- Làm bài tập nhóm 

- Thảo luận, thuyết trình 

- Thi giữa kỳ 

- Thi cuối kỳ 

- Báo cáo thực tập/kiến tập 

- Báo cáo khóa luận 

- Hồ sơ dự án kinh doanh 

Với các công cụ đánh giá gồm: Tự luận, trắc nghiệm khách quan, vấn đáp, dự án. 

8. Đề cương chi tiết các học phần: 

 (Phụ lục kèm theo) 

PHẦN C: CHƯƠNG TRÌNH KHÁC TRONG KHÓA HỌC 

1. Chương trình trải nghiệm 

Trong quá trình học, người học sẽ được tham dự các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo cơ hội để 

người học rèn luyện các kỹ năng, vận dụng các kiến thức đã học để nâng cao năng lực toàn diện 

cho bản thân: 

❖ Các buổi giao lưu với các cựu người học, các nhà doanh nghiệp; 

❖ Các buổi tham quan doanh nghiệp (kiến tập); 

❖ Các hội thảo chuyên đề về ngành học, cơ hội việc làm, kỹ năng tìm việc làm; 

❖ Các cuộc thi trong các lĩnh vực chuyên ngành hay ý tưởng kinh doanh. 

❖ Các chương trình khác do Khoa tổ chức. 

2. Chương trình dịch vụ, phục vụ cộng đồng 

Trong quá trình học, người học sẽ được tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng giúp rèn luyện 

các phẩm chất, đạo đức, thái độ, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng: 

❖ Chương trình hiến máu nhân đạo. 

❖ Chương trình ngoại khóa khác do Đoàn – Hội, CLB của Khoa tổ chức như: giúp đỡ các 

đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn…. 

3. Chương trình tiềm ẩn 

Trong quá trình học, người học sẽ được tham gia các hoạt động giúp khơi dậy tiềm năng của bản 

thân, rèn luyện các phẩm chất, đạo đức, thái độ, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng: 

❖ Tham gia tổ chức và tham dự các Chương trình văn nghệ, các Câu lạc bộ theo chuyên đề 

do Đoàn – Hội, CLB của Khoa tổ chức; 

❖ Chương trình mùa hè xanh; 

Các chương trình khác.  
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PHẦN D: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Người học được các Cố vấn học tập hướng dẫn lập kế hoạch học tập trong toàn khóa học và đăng 

ký học phần theo kế hoạch của từng ngành). 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày….. tháng ….. năm 2021        
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