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1. THÔNG TIN CHONG VÈ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.1. Cỉiói thiệu về ch ư on g trình đào tạo (CTĐT)
C T Đ T trình độ thạc sĩ chuyên ngành Q TK D được điều chỉnh năm 2016 nhằm mục
đich nâng cao chất lượng đào tạo đại học, thực hiện các chươne trình đổi mới cơ băn và
toàn diện giáo dục đại học Việt Nam. C T Đ T trình độ thạc sĩ chuyên ngành QTK D năm
2016 được kế thừa từ các phiên bản C T Đ T trước đó và được bổ sung, phát triển để đáp
ứng với yêu cầu mới cua giáo dục đại học, của học viên và của các bên liên quan.
C TĐ T trình dộ thạc sĩ chuyên ngành Q TK D đưọc xây dựng theo định hư ớ ng ứ ng
dụng.
Học viên được đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Q T K D các kiến thức, kỹ năng
và thái độ về khoa học. kỹ thuật công n sh ệ và nghề nghiệp, để trở thành một thạc sT có
chất lượng cao và đảm trách đirợc các công việc trons; lĩnh vực Q TK D
1.2. Thông tin chung về tên và mã ngành, văn bằng, trình độ, thòi gian đào tạo
Tên chương trình (tiếng Việt): Quản trị kinh doanh
Tên chương trình (tiếng Anh): Business M anagem ent
Mã ngành: 8340101
Đon vị cấp bằng: Trường Đại học Tây Đô
Tên văn bằne sau khi tốt nghiệp: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Trình độ: Thạc sĩ
Thời gian: 02 năm (kéo dài khône quá 04 năm).

2. MỤC TIÊU CHUÔNG TRÌNH
2.1. Tầm nhìn - Sứ mạng - Mục tiêu chiến hrọc của T rư ờng Đại học Tây Đô
T rư ờn 2 Đ H TĐ được thành lập theo Quyết định số 54/2006/Q Đ -T T s neày 09/3/2006
của Thủ tu ớ n e Chính phu. là trường ĐH tư thục đầu tiên ở Đ BSCL. Trụ sở của Trường
đật tại số 68 Trần Chiên. Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố c ầ n Thơ.

2.1.1. Tấm nhìn
Trường Đại học Tày Đô phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học tư thục
đa ngành hàng đầu ỏ Khu vực Đ ồne Bằng Sông Cửu Long với định hướng nghiên cứu
và ứne cỉụng pli ,1C \ ụ c ô n s dong, trong đó hoạt động đào tạo dại học chính qui phát triển

ngang tầm khu vực Đ ông Nam Á.
2.1.2. Sú'm ạng
Sứ m ạng cùa Trường Đại học Tây Đô là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao,
có khả năng nghiên cửu và ứng dụng khoa học đa lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát
triẽn kinh tế - xã hội v ù n g đồng b ằn a sông Cửu Long, thôno; qua việc truvền tải tri
thức bằn g các p h ư ơ n g thức linh hoạt nhất cho người học.

2.1.3. M ụ c tiêu chiến lược
Mục tiêu chiến lược đến năm 2035 là xây dựng và phát triển Trường Đại học Tâv
Đô thành một cơ sỏ' đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học định hướng
nghiên cứu ứng dụng có uy tín, chất lượng, dáp ứng nhu cầu phát triển bền vững về các
lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, sức khoẻ vùng Đồng bằng sông
Cưu Loníi và cả nước.
2.1.4. Các giá ti ị cốt lõi:

Trí tuệ - năng động - súng tạo
2.2. Miic íiêu chung và mục tiêu cụ thế của chirong trình
2 .2 1 . M ục tiêu chung
C TĐ T thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ đuọc thiết kế đảm
bảo khối lượng kiến thức nhàm trang bị các kiến thức và nâng cao các kỹ năng về quản
trị cho các chuyên gia quản lý hoạt động trong các lĩnh vực: quản lý, nghiên cứu, giảng
dạy. Sau khi hoàn tất chưong trình, học viên đạt được các chuẩn đầu ra về: kiến thức,
có đủ năng lực, tự tin và khả năng giải quyết một cách khoa học các vấn đề quản trị
trong các doanh nghiệp, các tổ chức và các CO' quan nhà nước, có khả năng khởi nghiệp,
và nghiên cứu, giảng dạy các kiến thức chuyên ngành ỏ các trường Trung cấp, cao đẳng
và đại học.
2.3. Mục tiêu cụ thể

2.3. / ệ về kiến thức:
- Giúp cho hục viên bố sung, cập nhật và n ân? cao kiến thức ngành, chuyên ngành;
tăng cường kiên thức liên ngành; có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh
vực được đào tạo;
- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục
nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ;
- Có trình độ ngoại ngữ, tin học để ứng dụng các phần m ềm hiện dại phục vụ nehiên
cứu, tính toán và tối ưu các siải pháp trong thực tiễn sản xuất;

2.3.2. về kỹ năng:
- Có khả năng sáng tạo, nhanh chóng giải quyết được các côna, việc phức tạp khôn«
thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh;
- Có kỹ năng độc lập hoặc phối hợp với các chuyên gia để nghiên cứu, ứng dụne,
dê xuất, triến khai và thực hiện các vấn đề đáp ứng yêu cầu thực tiễn;
- Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch;
- Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ
công việc đưọc giao;

- Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trưÒTig
làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dần dắt chuyên môn; đưa ra được những kết
luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn. nghiệp vụ.
2.3.3. N ăng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có năng lực nghiên cứu. tự trải nghiệm và kỹ năng mềm để tự phát triển nghề
nghiệp, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề thực tiễn;
- Cỏ tinh ihần trách nhiệm đối với xã hội, tổ chức, đồng nghiệp và đạo đức nehề
nghiệp.

3. CH L ẨN ĐẦU RA
3.1Ếv ề kiến thúc
-

Nâng cao nhận ihức về thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứna để
vận dụng các kiến thức chuyên môn vào vào thực tiễn hoạt độne quản lý - kinh
doanh.

- Có nhận thức đầy đu về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm xã hội,
pham chất, dạo đức của nhà quản 1Ỹ' doanh nghiệp;
-

Có kiến thức kinh tế học để phân tích, đáng giá tổng hợp các hiện tượng kinh tế
vĩ mô và vi mô, trons nước và quốc tế;

- Có kiến thức và nghiệp vụ về các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nehiệp
(trừ lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ): thương mại, tài chính, kế toán, quản lý chiến
lược, quán lý dụ án, quản lý tố chức và nhân lực.
-

Năm vững pháp luật kinh doanh trong nước và quốc tế.
Có kiến thức về điều hành và quan lý các công việc liên quan đến công việc sản
xuất - kinh doanh ở các tố chức kinh doanh và thực hiện giải quyết các vấn đề
cự thể của nhà quản trị kinh doanh, nhà quản lý.

-

Có đủ kiến thức chuyên môn về quản lý, lãnh đạo và quản trị kinh doanh,
marketing, có khả náne đáp ứne các vêu cầu cao hơn trorm công việc như điều
hành, quản lí. lãnh đạo doanh nghiệp.

3.2. Kĩ năng
-

Có khả năng nghiên cứu, phân tích, xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trona
quá trinh vận hành hộ ihốne của tổ chức, trên cơ sở đã ihồng thạo sử dụng phương
pháp phân tích, dánh giá, tống hợp các cơ hội, đe dọa của môi trưừna kinh doanh;
phân tích, đánh giá, tổng họp các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, từ đó
biết cách hoạch định và quản lý việc thực hiện chiến lược, kế hoạch và giải quyết
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các phát sinh trong quá trình vận hàng doanh nghiệp, tổ chức dể phát triển doanh
nghiệp, tổ chức.
- Có kỹ năne vận dụng các công cụ thống kê, các kỹ thuật phân tích định lượng
của neành quản trị kinh doanh vào hoạt đ ộ n s thực tiễn.
- Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng; kỹ năng viết báo cáo. thiết lập dự án
và bảo vệ dự án.
-

Có khả năng tham gia các hoạt độne phân tích và hoạch định chính sách cho các
CO' quan quản lý nhà nước.

-

Cỏ kha năng thực thi được các chức năng của nhà quản trị để quản trị doanh
nghiệp và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

- Có năng lực tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt độna tại đon vị công tác.
3.3ỂThái độ và đạo đúc nghề nghiệp
- Cỏ phâm chất đạo đức tốt; chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của
Đáng, Nhà nước và các quy định tại đơn vị côn? tác.
- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đan;
- Co ý thúc cầu tiến, vượt khó; có tinh thần và trách nhiệm cao trong công tác và
phục vụ cộna đồng và đạo đức nehề nghiệp.
-

N ăng động, sáng tạo, có tính kỷ luật và tác phong công nghiệp.

- Đạt kỹ năng ngoại ngữ theo quv định đào tạo trình độ rh ạc sĩ do Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.
3 Ế4ể Vị trí và khả năng công tác sau khi ra triròng
-

Sau khi tốt nạhiệp, học viên có thể đảm nhận các vị trí lãnh đạo cáp cao trong các
doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội. cơ quan quản lý nhà nước, các
chuyên gia tham m ưu cho lãnh đạo trong kinh doanh, là cơ sỏ' cán bộ nguồn về
nghề giám đốc (CEO) tại các doanh nghiệp, có thể đảm nhận trưởng bộ môn các
trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Quản trị kinh doanh, giảng viên, giảng
vièn chính trong các trường đại học thuộc ngành quản trị kinh doanh và là các
cán bộ nghiên cứu khoa học.

3 ể5ỆKhả Iiăng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-

Tiếp tục làm NCS ở trong và ngoài nước thuộc chuyên ngành kinh tế.

-

Có đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh
tế.
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4. THÔNG TIN TUYỂN SINH, QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN
TÓ T N G H IỆ P
4 .1 .T hông tin tuyên sinh
Căn cứ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đ ào tạo và thône báo, hướng dẫn của
Trườnơ Đại học Tây Đô (https://tdu.edu.vn/tuyen-sinh).
- Vùng tuyến sinh: tuyến sinh trong cả nước.
- Đối tượng tuyển sinh: Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Đại học.
- Phưong thức tuyến sinh: Thi tuyển
4.2. Quy trình đào tạo
Quy chế đào tạo N hà trirờng sử dụng là Quy chế đào tạo Irình độ thạc sĩ của Nhà
trưòne ban hành trên cơ sở Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành, nhằm tạo điều kiện để học viên tích cực, chủ động thích ứng với quy trình đào
tạo đe dạt đirợc nhừne kết quả tốt nhất tron s học tập, nghiên cứu và rèn luyện.
C TĐ T đirực thiết kế 04 học kỳ tươna ứng với 02 năm học, £ồm 60 tín chỉ. Thời gian
học tập lối đa là 04 năm. Mỗi năm học được chia thành 2 học kỳ chính khoảng 16 tuần
học, 02 tuần dir trữ. 2 tuần thi.
4.3. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp
Học viên đã tích lũy đủ số tín chỉ trone thời gian quy định trong C TĐ T trình độ
Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh; bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và
đáp ứng được các điều kiện tốt nghiệp bậc thạc sĩ theo T hông tư số 15/2014/TT-B G D Đ T
ngày 15 tháng 5 năm 2 0 14 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế
đào tạo trình độ thạc sĩ, sẽ được cấp bằng: T h ạ c sĩ ch u y cn n g à n h Q u ả n trị kinh d o a n h .

5. ĐỘI
• NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ c o SỞ VẬT
• CHẤT PHỤC
• v ụ• GIẢNG DẠY
•
5.1. Đội ngũ

Bang ! : Tông số CB- G V-CNV gồm 58 người
STT

H Ọ C H À M H Ọ C VỊ

SÓ L Ư Ợ N G

1

GS.TS

1

2

PGS.TS

6

TS

30

4

ThS

20

5

Kỹ sư

1

3

'

T ồ n 2 cộne

58

..............
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5.2ẽCo sỏ' vật chất phục vụ giảng dạy
Trường hiện có khối Nhà học chính có kết cấu 01 trẹt 05 làu và Nhà học chừ u có
kết cấu 01 trệt ba lầu, cùng 03 dãy phòng học khu tàng trệt với tổng diện tích sử dụng
hơn 59.000m2, tông cộng có hơn 100 phòng học đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn
10.000 sinh viênẾhọc sinh đang theo học tại Trường. Trường còn có Hội trường Lớn với
hơn 700 chỗ ngồi. Đặc biệt, Trường Đại học Tây Đô còn co một hệ thống phòng học
được thiết kế phù họ’p với việc giảng dạv Cao học và Nghiên cứu sinh.

Bàng 2: Các phòng làm việc, phòng học và H ội thảo
TT

Số lượng

TÊN PH ÒNG

Vị trí

1

Phòng làm việc của cán bộ, siàne viên

03

Nhà F

2

Phòng học dành riêng cho các lớp cao học

08

Nhà F

3

Phòng Hội thảo

02

Nhà F

Bang 3: Thiết bị phục vụ cho đào tạo trình âộ thạc s ĩ

Số
TT

Tèn gọi của máy,
thiết bị, kí hiệu

1
2

Máy tính đê bàn
Máy quay phim
Projector Panasonic PT-LB 80N TE A
M áy chiếu Panasonic 150 lumen
Model PT LP 75

3

4

M áy photocopy Toshiba, Ricoh

Nirô'c sản
xuất,
năm sail
Xllất

Malaysia

Nhật.
2008

Số
luọng

Tên HP
su dụng
thiết bị

05
01

Các môn hoc
Các môn hoc

10

Các môn học

06

Các
môn
hoc

6ế PH Ư Ơ NG PHÁP DẠY VÀ HỌC
- Phương pháp giảng dạy và học tập của học viê 1 cao học Q TK D tiếp cận dựa trên
chuẩn đầu ra của CTĐT. Dựa trên chuẩn đầu ra này dể xây dựng ke hoạch giảng dạy,
tiến trình giảng dạy: dề cương môn học, phương pháp giáng dạy, phương pháp học tập
và các công cụ đánh giáẾSau khi kết thúc môn học, tiến hành đánh giá môn học và tiến
đến đánh giá chương trình để tiến hành cải tiến chuẩn đầu ra chương trình.
- Mỗi khóa đào tạo, Khoa Đào tạo Sau đại học phối họp vói K hoa Quản trị kinh
doanh đê lên kế hoạch giảng dạy cụ thế cho các công việc:
+ Kè hoạch giảng dạy cho toàn khóa, năm học và từng học kì;
+ Sinh hoạt đầu khóa và tổ chức Lễ Khai giảne cho khỏa học;
+ Kẻ hoạch triển khai thẩm định tên đề tài, phân công CB hướng dẫn;
+ Kê hoạch bảo vệ đề cương chi tiết của luận văn cho học viên;
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+ Ke hoạch bảo \ ệ luận văn tốt nehiệp;
+ Ke hoạch xét tốt nshiệp và tổ chức Lễ Trao bằng Thạc sĩ.
6.1. Chuẩn bị của giảng viên
Giảng viên giảng dạy môn học trong C TĐ T trình độ thạc sĩ Q TK D đều dược trang
bị nhừng phương pháp và hình thức dạy học khác nhau.
Trên cơ sỏ- năm bắt đặc điếm của học viên, giảng viên sẽ sử dụng phương pháp và
hình thức dạy học phù hợp với đối tượng và từng hoàn cảnh cụ thể.
Hiếu rõ về điều kiện, môi trường học tập của học viên để linh hoạt trong quá trình
thực hiện hoạt động giana dạy.
6.2. Các phương pháp dạy - học
G iá n g viên trên cơ sở nội dung của môn học và đặc điếm của học viên để sử dụng
phôi hợp linh hoạt các phương pháp sau:
- Phương pháp diễn giảng tích cực
- Phương pháp vấn đáp
- Phương pháp nêu vấn đề
Cùng với nhiều hình thức dạy học khác như: thảo luận nhóm, thuyết trình, hướng
dẫn tự học, tự nghiên cứu theo vấn đề.
Học viên cần thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm.
- Thực hiện thuyết trình.
- Chủ độrm tổ chức thực hiện giờ tự học.
- Tham dự thi kết thúc môn học.

Bảng 4: Phi rơng pháp giáng dạy
M ô tả
Đa sô các mòn học là lí thiivêt nên học viên
đêu được giảng viên giao bài tập, hưứim dần
cách phát hiện và giải quyết vấn dề.

Phirơng pháp giảng dạy
- Diễn oiána tích cực
- Nêu vấn đề
- Vấn đáp

- Hướng dẫn học viên tự học, tự nghiên cứu
vấn đè. tìm kiến ý tưởng.
- H ướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học,
thực hiện luận văn tốt nghiệp.

- Nêu vân đê, tình huỏng
- Giải quyết vấn đề
- Thảo luận, định hướng.

6.3. Cải tiến, nâng cao chất lượng dạy học
- C T Đ T được rà soát định kỳ 2 năm /] lần theo hướng điều chỉnh đáp ứng được nhu
cầu cúa nọc viên va các hên có liên quan.
- Có nhiều hình thức hồ trợ học viên thực hiện tốt nhiệm vụ rèn luyện đạo đức, tác
phong và kỹ năng trong quá trình dạy học.
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- Các giảng viên tham gia giảng dạy môn học và hướng dẫn luận víin tốt nehiệp cỏ
những hình thức đế trao đổi chia sẻ kiến thức, phương pháp giảng dạy và hướng dẫn để
tự nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.
- Hàng năm Khoa đều phối hợp vói Trung tâm Khảo thí và ĐBCL lấy ý kiến phan
hồi của học viên về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức, tác phong của eiãng viên.
- Tổ chức lẩv ý kiến của các bên liên quan về nhu cầu sử dụng học viên sau khi tốt
nghiệp.

7ế PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
7ếl ẳĐánh giá môn học
Phương pháp đánh giá học viên dựa trên chuẩn đầu ra của chương trình và môn học.
Việc đánh giá này phải đảm bảo tính chính xác, khách quan trong suốt quá trình học tập
của học viên. Các hình thức đánh giá được sử dụng bao gồm:
TT
1
2

Điềm thành phần
Đicm chuyên cần
Điếm bài tập nhóm

3

Điểm thuyết trình

4

Điểm tham gia trao đôi,
thảo luận trên lớp.

5

Đièm thi kêi thúc môn hoc

Quy dinh
Đảm bảo 90% sô tiêt học trên lớp.
Thực hiện 100% bài tập được giao
- Tham gia nhóm thuyêt trình.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề
- Tham gia 100% sô giờ
- Chủ động
- khả năng phán biện
Thi tự luận (90 phút)

Trọng số
10%
10%
10%
10%
60%

Ltru ý: Việc phân định trọng số đánh giá trên mang tính định hướng. Do vậy, trong
quá trình đánh giá, giảng viên có thể có sự thay đối tỉ lệ nói trên và thông báo cho học
viên và Khoa đào tạo.
7.2. Rubric đánh giá môn học

7.2.1. Ruhric - Đánh giá điểm chuyên cần

R U B R I C - Đ Á N H GIÁ Đ I Ể M C H U Y Ê N C Ầ N
Họ và tên học viên: .................................................. L ó p ..................M SHV:
...........
Môn học: .........................................................................................
TT

Tiêu chí đánh giá

1

Tham dự 100% sô tiêt học

2

Tham dụ- 90% sô tiêt học

3
4
5

Tham dự 75% số tiết học và số tiêt v ă n s (có thông báo
cho GV)
Tham dự 70% số tiết học và số tiết vắng (có thông báo
GV)
Tham dụ- dưới 70% sô tiêt học

Trọng
sô
100%

Điểm
đánh giá

90%

9,0

80%

8,0

50%

5,0

0,0%

0,0

10

Cần Thơ, ngày ....tháng....nâm 20
Giảng viên đánh giá
8

(ký tên và ghi rồ họ tên)
7.2.2. Rubric - Đánh giá tháo luận nhóm

R U B RIC - T H Ả O L U Ậ N N H Ó M
Họ và tên học viên: ............................................. L ớ p : .................... MSHV: ..............
Nhóm thảo luận: ....................................................................................................................
Vấn đề thảo luận:.....................................................................................................................
Môn h ọ c : ...................................................................................................................................
TT
1
2

Tiêu chí đánh giá
Có mặt trong giờ thảo luận
Ghi chép ý kiên của các thành viên trong nhóm

Điểm
tối đa
1,0
1,0

3

Tháne thân trao đôi với các thành viên trong nhóm

1,0

4

Tham gia thảo luận vói tinh thần họp tác, học hói

1,0

5
6
7

Năm băt được vân đê thảo luận
Có cách tiếp cận mới, sáng tạo về vấn đề thảo luận

1,0
2,0

Trình bày m ột cách thuyêt phục ý kiên của mình

8

Bảo vệ đưọc quan điểm của mình về vấn đề thảo luận

2,0
1.0

T ông điêm đánh giá: 1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 =

10,0

Điềm
đánh giá

Cân Thơ, ngày ....thảng....năm 20
Giảng viên đánh giá
(ký tên và ghi rõ họ tên)
7.2.3. R ubric

-

Đánh "iá thi kết thúc m ôn học

R U B R IC - Đ Ả N H GIÁ Đ IỂ M T H I C U Ố I M Ô N HỌ C
Họ và ten học viên/ Mã p h á c h : .................................................. L ó p ..................M SHV:
Môn h ọ c : .........................................................................................................................
TT
1
1.1

Điểm
tối đa

Tiêu chí đánh giá
Hình thức
Chữ viết rò ràng, ÍI tẩy xóa
Cách trình bàv họp lí và cách lập luận chặt chẽ

2,0
1.0

1.2
2

Nội (lung (Đánh giá dựa theo thang Bloom)

2.1

Nhó' vả hiểu dược kiến thức của môn học

2.2

Vận dụng kiến thức đã học đế giải quyết vấn đề đặt ra

3.5
1,5

2.3

Phân tích, kiến giái vấn đề một cách khoa học

1,0

2.4

Rút ra được kết li.ận khoa học về vấn đề đặt ra

2.5

Sự sáng tạo trong cách nhìn và uiải quyết vấn đề

1,0
1,0

Tông điêm đánh giá: 1 + 2 =

Kết quả
đánh giá

1.0
8,0

10,0

Cần Thơ, ngày ....thảng....năm 20
G iảne viên đánh giá
(ký tên và ghi rõ họ tên)
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Ghi c h ú : Trên cơ sở của rubric này , giảng viên sẽ xảy dựng đáp án vờ íhang điểm cho
môn học cụ thê.

7.2.4. Rubric - Đánh giá tiếu luận kết thúc m ôn học

RUBR1C - Đ Á N H G I Á Đ I Ẻ M T IỂ U L U Ậ N K É T T H Ú C MÔN HỌC
Họ và tên học v i ê n : .......................................................L ớ p :...............
M S H V : .............
Tên tiêu luận: .........................................................................................................................................
Môn học: .................................................................................................................................................
TT
1
2
2.1

2.2

2.3
2.4

Đi êm
tối đa

Tiêu chí đ á n h giá
H ìn h th ứ c (Đủng quy định vê hình thức trình bày. khàng
sai sót vé lôi văn bán; ỀỀJ
Nội dune tiêu luận
Tống quan: Sự cần thiết của vẩn đề nghiên cứu; lược
khảo tài liệu liên quan; mục tiêu; đoi tượng; phạm vi;
phương pháp; ý nghĩa;..
Cơ sở lí thuyết và cơ sở thực tiễn: Các lí thuyết; các mỏ
hình nghiên cửu, chọn lựa nghiên cứu đề tài; lổng quát
noi nghiên cím; thông tin thực tiễn liên quan; các nghiên
cứu trước; mô hình; phương pháp; quy trình...
Két quả nghiên cứu: Thu thập dữ liệu; phản tích xử lí:
đảnh giá và thảo luận kêt quả; giải pháp;...
Két luận và kiên nghị (hàm ý Quản trị)

K ết quả
đ á n h giá

1,0
9,0
2,0

1,5

3,0

T ô n g điêm đ á n h giá: 1 + 2 =

1,5
LO

Cân Thơ , ngày ....thảng....năm 20
Giảng viên đánh giá
(ký tên và ghi rõ họ tên)
7.2.5. Rubric - Đánh giá luận văn tốt nghiệp

PHIẾU ĐÁNH GIÁ L U Ậ N VĂN T H Ạ C s ĩ
Họ và tên học viên:
Tên luận văn:
Người đánh giá:

MSHV:
Chuyên ngành:
Chức danh trong Hội đồng:

TT

Ticu chí đánh giá

1

Hình thức trình bày luận văn
Nội dung luận văn

2
2.1

2.2

Tống quan: Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu; lược
khảo tài liệu liên quan; mục tiêu; đối tượng; phạm vi:
phương pháp; ý nghĩa;..
Cơ sỏ' lí thuyết và CO’sỏ' thực tiễn: Các lí thuyết; các
mô hình nghiên cứu, mô hình chọn lựa nghiên cứu
đê tài; thông tin thực tiễn liên quan; các nghiên cứu
trước; mô hình;...

Điêm
tối đa
0,5

Kct quả
đánh giá

7,5
1,5

1,5
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2.3
2.4
3
4

Kêt quả nghiên cứu: Thu thập dữ liệu: phân tích xử
lí; đánh giá và thảo luận kết quả: giải pháp;...Đặc
biệt là đóng góp mới có tính sáng tạo của Luận
văn;...
Ket luận và kiến nghị
Công trình khoa học dã công bô găn với nội dung của
luân văn
Bảo vệ
Tông điểm đánh giá: 1 + 2 + 3 + 4

4,0
0,5
1,0
1,0
10,0

c ầ n Thơ. n g à y ....th án g ....n ă m 20
G iảng viên đánh giá
(ký tên và ghi rõ họ tên)
8. N Ộ I D U N G C H Ư Ơ N G T R Ì N H
8.1. Khối lirọìig kiến thúc toàn khóa
C T Đ T trình độ thạc sĩ chuyên neành Quản trị kinh doanh gồm: 60 TC. Chương trình
gỏin nhừna; môn học chung, môn học cơ sở và môn học chuyên ngành bắt buộc và tự
chọn được cấu trúc nhii' sau:
TT
1
2
3

Cấu trúc chương trình
Kiến thúc c h u n g

Kiến thúc CO' sỏ' ngành và chuyền ngànl)
Luận vãn tốt nghiệp
T Ồ N G CỒ N G

Khôi lưong
(TC)
6
39
15
60

Tỷ lệ
(%)
10

65
25
100

8.2. Danh mục các môn học
Mã số ho c phần
Phân
Phân Tíền học pliần
số
chữ
Phần kiến thức chung
501
QKTH
Triết hoc
QKAV
502
Anh vàn
Phần kiến thức CO' sờ và chuvên ngành
Các học phần bái buộc
Phương pháp nghiên cứu khoa học
503
QKPN
QKKD
504
Kinh tế họ c quản lý
Luật kinh doanh quốc lố
QKLQ
505
Phân tích định lượng trong kinh doanh
QKĐL
506
Quản trị tài chính
507
QK.TC
Ke toán quản trị
QKKT
508
Quản trị nguồn nhân lực
QKNL
509
Quản trị marketing
ỌKMK
510
Quán trị chiến lược
QKCK
511
Quản tri rủi ro
QKRR
512
Quán trị chất lượng
QKCL
513

Khối luong (tín chỉ)
Tông
Lí thuyết Bài tập
số TC
07
1
2
4
1
5
43
25
2
0,5
1,5
2
0,5
1.5
2
0,5
1,5
2
0,5
1,5
2
0,5
1,5
2
0,5
1,5
2
0,5
1,5
2
0,5
1.5
1
2
5
2
0,5
1.5
2
0,5
1,5

Đao đức kinh doanh
Các học phân lựa cliọn
(clion 9 trong 15 học phần)
Ọuán trị sản xuất
515
QKỌT
Quản trị kinh doanh quôc tê
QKỌT
516
ỉ lành vi lô chức
QKHT
517
518
Xử lí dừ liệu phân mèm SPSS
QK Đ L
Quán trị chuỗi cung ứnií & Logistic
QKCC
519
Quan
trị dự án
520
QKPT
Quản trị sự thay đôi
521
QKTĐ
Văn hóa tô chức
QKVH
522
Nghiên cứu marketing
QKNM
523
524
Quản trị ngân hàng hiện đại
QKNH
Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo
QKHT
525
526
Q uản trị khủng hoảng
Tái
cấu trúc sáp nhập và mua lại công ty
527
QKTS
Nhượng quyên thương mại
QKTM
528
Quản trị doanh nghiệp
529
QKDN
LUÂN VAN THAC SI
TỎNG CÕNG
ỌKĐĐ

Ọ

K

Ọ

514

K

0

1,5

0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0.5
0,5
0,5
0,5
0,5

1 , 5

0 , 5

18
0
2
0
2
1
0
1
2
2
0

0
9
2

1 , 5

1,5
1,5
1,5

0 , 5

0,5
0,5
0,5
0,5

10
60

9. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
9ếl. Triết học (03TC: 02LT, 01TH)
T ro n 2 môn học này học viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên
sâu về lịch sử triết học, về các chuyên dề của triết học M ác-Lênin bao gôm: Khái lược
triết học và lịch sử triết học; Triết học Mác-Lênin cơ sơ lý luận của thẻ giới quan và
phương pháp luận khoa học; Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong triết
học Mác-Lênin; Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và vận dụng vào sụ nghiệp xây dựng
chủ nehĩa xã hội ờ Việt Nam; Giai cấp, dân tộc, nhân loại và vấn đề xây dụng nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay; Quan điểm triết học M ác-Lênin về con
người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay.
9.2ẵ Tiếng Anh (04TC: 03LT, 01TH)
Anh văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh là một trong những món học bắt buộc
nằm trona khối kiến thức chung của chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Môn học giúp học viên lĩnh hội được kiến thức cư bản về từ vựng sử dụng trong
chuyên naành loại hình doanh nghiệp, cấu trúc công ty, cách tạo dộng lực cho nhân viên,
cône. tác tuyển dụ n s và xin việc bàng liếng A nh và có thể giao tiếp cơ bản bàng tiếng
Anh trong lĩnh vực kinh doanh.
9.3ắ Phương pháp nghiên cứu khoa học (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Môn học trane bị cho học viên những kiến thức cần thiết về qui trình thực hiện đề
tài khoa học định tính và định lượng. Học viên cũng được cu n s cấp các kiến thức về :
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cách xác định đề tài nghiên cứu, cách thực thực hiện, mô hình nghiên cứu. các biến,
thane đo, phiếu khảo sát, xây dựng đề cương, trình bày luận v ă n .... T ừ đó, học viên sẽ
có thế vận dụng các kiến thức trên để thực hiện m ột đề tài nghiên cứu khoa học. M ôn
học cũng giúp cho học viên nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học từ
đo có thai độ tích cực hơn với nhữne nghiên cứu khoa học.
9.4. Kinh tế học (¡uảiẩ lý (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Mục tiêu của môn học này là siúp NH những kiến thức cơ bản về kinh tế học kinh
doanh .tons quan về hoạt động của thị trường, luật cung cầu trong hoạt động kinh doanh
của doanh nchiộp.
Môn học cung cap kiến thức về phân tích, đo lường sản lượng quốc gia, vận dụng
chính sách tài chính, chính sách tiền tệ. chính sách ngoại hối, tỷ giá, .. vào các mô hình
nền kinh tế.

9.5. Luật kinh doanh quốc tế (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Với môn học này, học viên sẽ được trang bị các kiến thức về:
•

Những vấn đề chung về luật kinh doanh quốc tế

•

Bổi cảnh thể chế và kinh tế của hệ thống thương mại quốc tế và phân tích các
cơ hội và thách thức tro nu kinh doanh quốc tế

•

Các vấn đề pháp lý về đầu tư trực tiếp nước ngoài

•

Hợp đồng trong kinh doanh quốc tế

•

Vấn đề phá sản có yếu tố quốc tế

•

Phương thức 2 Ĩải quyết tranh chap trong kinh doanh quốc te

9.6. Phân tích địiih hrọng trong kin lì doanh (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Chuyên đề này nhầm trang bị cho học viên năng lực phân tích dứ liệu nghiên cứu
với phần m ềm th ố n s kê SPSS. Ket thúc chuyên đề học viên sẽ sử dụne được những công
cụ phổ biến của SPSS phục vụ cho việc phân tích và diễn giải kết quả nghiên cứu trong
lĩnh vục kinh tế - kinh doanh và đặc biệt ứng dụng thực hiện luận văn thạc sỹ Quản trị
kinh doanh, trong dó chú trọ n s đến phân biệt và sử d ụ n s các công cụ thống kê thích hợp
với điều kiện dữ liệu d a n s cỏ. đọc hiểu kết quả kết xuất từ máy tính.
Chủ đồ đirợc thao luận bao gồm:

s SPSS cài đặt và ứng clụna
s Mã hóa dữ liệu (data coding)
s Dò tìm lỗi sổ liệu (data screening)
s

1hỏng kê mô tả định tính (frequencies statistics)

■S T hống kè mô tả định lượng (descriptives statistics
s Đo lường độ tin cậy thang do (cronbach alpha)
s Đo lường phân lích nhân to (factor analysis)
13

•/ Phán tích hồi quv tuyến tính đa biến (multiple regression)
s Do tìm gia định hồi quy (Regression assumption violation)
s Giai thích mô hình (model explaination)
s Đe xuất hàm ý quản trị (managerial implications).
9.7ắ Quản trị Tài chính (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Môn học hình thành tri thức cho học viên những kiến thức về quản trị tài sản, quản
trị nợ và quản trị các vấn đề về tài chính trong doanh nghiệp.
Trên cơ sở những thông tin kế toán quan trị, iiọc viên sư dụng các phương phap
phân tích phù hợp, để đánh giá trách nhiệm của các bộ phận trong to chức trong từng
thời kỳ quản trị nhất định.
9.8. Kế toán quản trị (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Mục tiêu của môn học này trang bị cho hục viên có thể hiểu được bán chất của kế
toán quản trị;
Hệ thống hóa dược nội dung các loại chi phí trong doanh nghiệp.
Có khả năng tổ chức thông tin kế toán quản trị trong m ột tổ chức kinh tế nhàm cung
cấp thông tin để diều hành, quản lý, ra quyết định kinh doanh ngắn híỀin và dài hạn.
9.9ằ Quản trị nguồn nhân hrc (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Mục tiêu của môn học này là phát triển khả năng của học viên trong việc ứng dựng
kiến thức quản trị nhân sự để thu hút, xây dựng, sử dụng, phát triền, đánh giá và bao
toàn lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu của tỏ chức cả về mặt so lượng và chất
lượng.
Môn học đề cập đến các nội dung về vai trò và tầm quan trọng của quản trị nhân sự,
sự phân chia trách nhiệm nhân sự trong tổ chức, phân tích công việc, ke hoạch hóa nguồn
nhân lực. đánh giá thực hiện công việc, dào tạo. đãi ngộ, tuyển dụng và tạo động lực
trong lao dộng.
9.10. Quán trị M arketing (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Trang bị tổng thể về kiến thức về marketing, vai trò ý nghĩa của hoạt động marketing
và tiến trình quản trị marketing trong doanh nghiệp; giải quyết các yêu cầu dôi với việc
hoạch định chiến lược marketing, kế hoạch markctine, chương trình marketing; cách
thức tổ chức, triển khai hoạt độna marketing và kiểm tra marketing; học viên vận dụng
và thực hiện được công tác hoạch định quản trị marketing trong doanh nghiệp; đảm nhận
các công việc liên quan đến thực thi chức năng, nhiệm vụ của nhà quản trị marketing
trong doanh nghiệp; xác lập và quản trị nhu cầu khách hàn e mục tiêu của doanh nahiệp;
tư duy, nhìn nhận và giải quyết vấn đề mang tính khoa học và nghệ thuật trong kinh
doanh; hình thành và phát triển khả năng làm việc nhóm, năng động và hình thành tư
duy chiến lược, sáng tạo.
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9.11. Quản trị chiến ỉuọc (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Mục tiêu của môn học là cung cấp những kiến thức cơ bản và có hệ thống về Quản
trị chiên lược, giúp cho học viên có thể phân tích, đánh giá và đưa ra những giải pháp
cho các vấn đề chiến lược trong doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp.
Môn học cung cấp nhừna, kiến thức căn bản về nhừng neuyên lý quản trị chiến lược
và sự vận dụng nó trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những nội
dung chả yểu bao gồm: N hững khái niệm CO' bán về chiến lược và quản trị chiến lược;
M ục tiêu sứ mạng của doanh nehiệp: Mô hình quản trị chiến lược của doanh nghiệp
(hoạch định chiến lược, tố chức thực hiện chiến lược, đánh giá, kiểm soát, điều chỉnh
chiến lược của doanh nghiệp trên cơ sở phân tích về môi trường kinh doanh bên ngoài
và bên trong của doanh nghiệp); Các chiến lược kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp;
Các chiên lược cạnh tranh và chiến lược trone điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
9.12. Ouản trị rủi ro (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Quản trị rủi ro: là m ột hoạt động cần thiết không chỉ cho giới kinh doanh mà cho cả
các lãnh vực đời sông bình ihường. Quản trị rủi ro hiệu quả sẽ giúp các doanh nahiệp
giữ các hoạt động òn định, chủ động hơn và tránh được nhiều thiệt hại nhờ đã dự kiến
trước. Môn học này trình bàv chi tiết các bước trone quy trình quản trị rủi ro: từ nhận
dạng, đo lường, đến kiêm soát và tài trợ nếu thiệt hại xảy ra. Các kỹ thuật phân tích định
tính và định lượng cũne được giới thiệu đế đánh giá và xếp hạng rủi ro. Một số rủi ro
đặc thù như rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính, rủi ro trone thẩm định và quản trị dự án,
rủi ro tí giá. rủi ro trong đầu tư...
9.13. Quản trị chất lượng (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Môn học trình bày tâm quan trọrm của chất lượng và cô n " tác quán lý chât lượng
trong một lố chức, m ột doanh nghiệp.
Chí ra được bản chất và nhữne nguyên tấc cơ bản khi xây dựng m ột Hệ thống quản
trị chất lượn 2 theo những yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015
Phàn tích nhữne yếu tố căn bản và quy trình xây dựne. vận hành, quản lí chất lượng
trong DN theo các liêu chuẩn ISO 9001. để hội nhập quốc tế thành CÔIIR.
9.14. Đạo đức kinh doanh (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Mòn học sẽ cun<í cấp cho học viên cao học các kiến thức cơ bản về đạo đức kinh
doanh và văn hỏa doanh nehiệp. Bắt dầu từ các khái niệm, eiảng viên sẽ chuyến tải nội
hàm đạo đức trong kinli doanh và cấu trúc của văn hóa doanh nahiệp. M ôn học này cũng
cung cấp các đánh giá về vai trò đạo đức và văn hóa trong kinh doanh, cách thức nghiên
cứu khám phá vấn đề này ở một tổ chức. Môn học sẽ cung cấp cách Thức xây dựng bộ
chuẩn mực về đạo dức kinh doanh và bộ tài liệu vãn hóa của một tô chức.
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9.15. Q 11ii 11 trị san xuất (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Khái niệm sản xuất chi các hoạt động tác nghiệp để chuyển đổi các yếu tố đầu vào
thành các yếu đầu ra là sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ đé thỏa m ãn nhu cầu xã hội. Với
vị trí và chức năng cốt lõi trong m ột đơn vị tổ chức nên quản trị sản xuất là một trong
những mòn học bắt buộc đối với hục viên chuyên ngành quan trị kinh doanh và là vân
đề m à các tổ chức kinh tế luôn đặt ra yêu cầu phát triển cho đơn vị mình. M ôn học quan
trị sản xuất sẽ chủ yếu tập trung vào 3 phần gồm: (1) Giới tliiệu tông quan vê quản trị
sản xuất; (2) Thiết kế hệ thống sản xuất & dịch vụ và (3) Vận hành hệ thống sản xuất.
Đ e chuyển tải nội dung trên, các kiến thức cơ bản, thiết thực và gần gũi sẽ được
trình bày với các minh họa dựa trên các tình huống thực tế có liên quan để chuyển tải
nội dung đến sinh viên. Ngoài ra. các các bài tập thực hành và bài tập nhóm sẽ giúp sinh
viên tiếp cận kiến thức môn học được thuận lọi.
9.16. Quail trị kinh doanh quốc te (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Nội dung m ôn học gồm 3 chương sẽ trang bị cho người những kiến thức chủ yếu về
phân tích chiến lược kinh doanh toàn cầu và quan lý hoại động kinh doanh xuyên quốc
eia. Cụ thồ, các kiến thức này lập trung vào các khái niệm cơ bản về kinh doanh quòc
tể, môi trường kinh doanh quốc tế, và chiến lược kinh doanh quốc tế thay vì chỉ tập trung
vào khí a cạnh quản lý chiến lược kinh doanh xuyên biên giới và quản lý nhân sự trong
môi trường da văn hóa Iheo m ô hình công ty mẹ và còng ty con. Đ ồng thòi, học viên
còn được tiếp cận với nhiều tình huống thực tế (cases) nhằm hưởng đến hoàn thiện cả
về tư duy quản lv và thực hành kinh doanh trong thực tiễn.
9Ễ17. Hành vi tổ chức (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Mon học quản lộ h ành vi tổ chức bao gồm những nội clung kiến thức về hành vi con
người trên ba cấp độ trong một thể thống nhất: cá nhàn, nhóm và tổ chức. Tìm hiểu các
yếu tố liên quan đến cấp độ cá nhân như đặc tính tiểu sử. tính cách, nhận thức, học tập,
giá trị, thái độ, sự thỏa mãn đối với công việc đã ảnh hưởng như thể nào đến các hành
vi trong tổ chức. Giải thích được những ảnh hưởng của cac biến trong càp độ nhóm đến
kếl quả công việc và sự hài lòng của nhóm. Nêu lên những tác động của văn hóa tô chức
đến nhữne hành vi con người trong tổ chức.
9ểl 8. Xử lí dữ liệu phần mềm SPSS (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Tran lì bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết dể vận cỉụng các công
cụ thône tin vào công việc nghiên cứu marketing cua Doanh nghiệp, thiết kế và tô chức
xử lý và quản lý dữ liệu cho các hoạt động nghiên cửu thị trường phục vụ cho tiến trình
ra quyết định của doanh nghiệp. Hiêu rõ và biết cách tiến hành thu thập, tổ chức, thu
m ẫu ước lượng các thống kê mô tả, kiểm định giả thuyết và phân tích các dữ liệu, từ đó
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rút ra dược các kết luận đúng đắn giúp cho các quyết dịnh và lập các kế hoạch phù hợp
cho từng trường họp CỊI thể trong thực tế.
9.19ế Quản trị chuỗi cung úng và logistic (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
MỎI1 học trang bị cho học viên những kiến thức về quản trị chuỗi cung ửna và
logistic, nliữne kỹ năng cần thiết để írna dựng quản trị chuỗi cung úìig và logistic vào
trong hoạt độn o sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, c ấ u trúc môn học bao gồm:
C hương 1 :1 ong quan về quán Irị chuỗi cung ứng.
C hương 2: Các quy trình chuỗi cung ứng: Hoạch định và thu mua.
C hương 3: Các quy trình chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối.
Chương 4 : 1 ỉ’ne dụniĩ côns nghệ thông tin trong chuồi cune ứng.
Chương 5: Hệ thống do Iườn Q hiệu suất hoại độn a chuỗi cung ứna.
Chương 6: X ây dựng hệ thống chuồi cuna ứne
9.20. Quản trị dụ án (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Môn học Quản trị đự án thuộc khối kiến thức ngành và chuyên nsành của chương
trình đào tạo nsành Quản trị kinh doanh.
M ôn học bao gồm các nội duns; chu yếu như: đặc điểm và phương diện chủ yếu của
dự án kinh doanh, các nội dung cơ bản của dự án kinh doanh, vai trò và nhữna phâm
chất cân có của nhà quan tri dự án. các mục đích, căn cứ, yêu cầu và quy trình lập dự án
kinh doanh; Thấm định dự án và quyết định đầu tư, phân tích và lập dự án kinh doanh
theo 3 nội duna: Kỹ thưật, tài chính và kinh tế; Lựa chọn hình thức tố chức quản trị dự
án: Quản trị thời gian và tiến độ dự án. phân hổ các neuồn lực, quản lý chi phí và quản
trị rủi ro dự án kinh doanh.
9.21. Quản trị sự thay dổi (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Môn học trang bị cho học viên nhừng kiến thức cần thiết về sự thay đối như: hình
thức thay đối. loại thay đổi những áp lực khiến cho tổ chức phải thay đ ổ i... Học viên
cũng được cung cấp các kiến thức về những m ô hình quản trị sự thay đổi, quv trình quản
trị sụ llmy đổi, n h ĩrm I hán ứng của các cá nhân trong tổ chức trước nhừna, thay đối. Từ
đỏ. học viên sẽ có thể vận dụng các kiến thức về quản trị sự thay đổi để lập được kế
hoạch cho sự thay đoi. theo dõi. kiểm soát quá trình thay đổi, đưa ra những biện pháp
xử lv những phản ứng của con người trước thay đổi trong tổ chức đế đảm bảo hiệu quả
cho tổ chức trong quá trình thay đối. Môn học cũng oi úp cho học viên nhận thức được
tầm quan rrọns của vice quan trị sự thay đổi từ đó có thái độ tích cực hơn với những
thav đôi trong cuộc sống
9.22. Văn hóa tổ chức (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Môn học sẽ cung cấp cho học viên cao học các kiến thức cơ bản về đạo đức kinh
doanh và văn hóa doanh nghiệp. Bat đầu từ các khái niệm, giảng viên sẽ chuyến tải nội
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hàm đạo đức trong kinh doanh và cấu trúc của văn hóa doanh nghiệp. Món học này cũng
cung cấp các đánh giá về vai trò đạo đức và văn hóa trong kinh doanh, cách thức nghiôn
cứu khám phá vấn dề này ở một tổ chức. Môn học sẽ cung cấp cách thức xây dựng bộ
chuản mực về đạo đức kinh doanh và bộ tài liệu văn hóa của m ột tổ chức.
9ẽ23. Nghiên cứu marketing (02TC: l,5LT; 0,5TH)
Trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện nghiên cứu marketing. Nhận thức đầy
đủ về vai trò, V nghĩa của việc công tác nghiên cứu markeling trong hoạt clộne marketine,
và kinh doanh của doanh nghiệp. Học viên vận dụng và thực hiện đưọc công tác nghiên
cứu marketing trong thực tiền. Đảm nhận các cône việc lièn quan đên hoạch định - thực
hiện các dự án nghiên cứu marketing. Tư duy, nhìn nhận và giải quyếl VÙI1 đè mang tính
khoa học. Hình thành và phát triển khả năng làm việc độc lập, tự chủ. năng dộng, sáng
tạo, chịu khó.
9.24. Quán trị ngân hàng hiện đại (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Trana bị cho học viên những kiến thức

CO'

bán về các m ảng quan trị trong hoạt động

kinh doanh của ngán hàng thư ơ n s mại. Sau khi học xong m òn học này học viên ngoài
được tiếp tục củng cố vững toàn diện hơn về cách hoạch định - tỏ chức - kiêm soát
trong hoại động kinh doanh của ngân hàng để có đủ kỳ năna, cône tác tại các ngân hàng
thương mại hiện nay
9ắ25. Tâm lí và nghệ thuật lãnh đạo (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
M ôn học này trang bị kiến thức về lãnh dạo bao gồm những nội dung chủ yếu: ban
chất của quyền lực, lãnh đạo, phong cách lãnh đạo, tầm nhìn, các phương pháp giải
quyết vấn đề cũng như văn hóa, đạo đức và các phàm chất của nhà lãnlì đạp. Cung cấp
kiến thức về nghệ thuật lãnh đạo trono hoạt động tuyển dụng, bố trí nhâu sự phù họp,
đánh giá phê bình, động viên nhân viên, giải quyết khéo léo các xung đột trong tổ chức.
Mòn hục này cũng trang bị cho học viên kỳ năng làm chủ các tình hướng trong quản trị,
nền tảng dể lãnh đạo doanh nghiệp.
9.26ỀQuẩn trị khùng hoảng (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Khủng hoảng truyền thông là quá trình m à theo đó m ột tổ chức có thể đối mặt vói
các sự kiện, các vấn dề đôi khi không thể đoán trước, qua đó đe dọa và gây tổn hại đến
tổ chức, các bên liên quan hoặc giói eône chúng. M ôn học quan trị khune hoàng cung
cấp những kiến thức cơ bản về khung hoảna, và các biện pháp, kỹ thuật xử lý khủng
hoảng. Học viên sẽ áp dụng kiến thức và kỹ năng đế xây dựng kế hoạch quan lý khủng
hoảng và chiến lược truyền thông cho một tổ chức.
9.27ẳTái cấu trúc sát nhập và mua lại công ty (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Môn học này cung cấp kiến thức và kỹ năna thực hiện tái cấu trúc và sát nhập, để
đáp ứng nhu cầu mới và sự phát trien của thị trường. NRoài ra môn học còn cune cấp

kiên thức quản trị sái nhập công ty vả tái cấu trúc khi mua lại sao cho dạt hiệu quả cao
nhất.
9.28. Nhượng quyền Ihuoìig mại (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Một lĩnh vực mới mẻ nhung đầy tiềm năng phát triển dã xuắt hiện tại Việt Nam và
dang ngày càng phát triển dó lả hình thức kinh doanh nhượng quyền thương mại.
Nhượng quyền thương mại là cách đế tăng sức mạnh cho các thương hiệu Việt Nam và
cũng chính là cách tốt nhất đe quảng bá cũng như tạo nội lực cho thương hiệu đó và
cũng là một việc làm khôn ngoan cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kì hội nhập.
9.29. Quản trị doanh nghiệp (02TC: 1,5LT; 0,5TH)
Chuyên dề này nhầm trang bị cho học viên nhận diện quy trình cốt lõi của doanh
nghiệp. Doanh nghiệp pliái xây dựng các quy chuẩn đặc thù phù hợp vói lĩnh vực hoạt
động kinh doanh. Các quy chuẩn phái (lược xây dựng thành hệ thống dê cải thiện hiệu
suât làm việc cua toàn doanh nghiệp. Ket thúc chuyên đề học viên số sử dụng được
những kỹ thuật Irong xây dựng mục tiêu doanh nghiệp, cấu trúc doanh nghiệp và mô tả
các quy trình vận hành doanh nghiệp. Chủ đề được thảo luận bao gồm: (1) Tổng quan
về phát Iriển hệ thống; (1) Quy trình phát triển hệ thống; (3) c ấ u trúc doanh nghiệp; (4)
Hoạch định tống thể doanh nghiệp; (5) Quỵ trình phát triển hệ thống; (6) Quản lý thực
hiện hệ thống và (7) Quản trị hiệu quả công việc.
10. PHÊ DtJ V Ệ T C T i ) T
Bản mô tả chương trình này đã được kiếm tra, phê duyệt và ban hành theo đúng quy
trình, quy định của Trường Đại học Tây Đô.
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