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                 BỘ CÔNG THƢƠNG 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

) 

NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ KINH DOANH,  MARKETING 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

QUẢN TRỊ HỌC 

1.  

1.1.  

- Nguyễn Vịnh; Trƣởng khoa; Thạc sỹ; Địa chỉ: 45 Dũng Sĩ Thanh Khê – TP Đà Nẵng; 

Điện thoại: 0914039766; Email: btnhom2008@gmail.com 

 - Hoàng Công Tuấn; Phó trƣởng Khoa kiêm Trƣởng Bộ môn; Thạc sỹ; Địa chỉ: 45 Dũng Sĩ 

Thanh Khê – TP Đà Nẵng; Điện thoại: 0905005199; Email: hoangtuan23@ymail.com 

 - Lê Thị Mỹ Dung; Giảng viên; Cử nhân; Địa chỉ: 45 Dũng Sĩ Thanh Khê – TP Đà Nẵng; 

Điện thoại: 0905049849; Email: minhdungqn2003@yahoo.com 

 - Trần Thị Hoài Nam; Giảng viên; Cử nhân; Địa chỉ: 45 Dũng Sĩ Thanh Khê – TP Đà 

Nẵng; Điện thoại: 0905910092; Email: hoainamc35@yahoo.com 

 - Nguyễn Thị Thùy Dƣơng; Giảng viên; Cử nhân; Địa chỉ: 45 Dũng Sĩ Thanh Khê – TP Đà 

Nẵng; Điện thoại: 0935728345; Email: duongnguyen113@gmail.com 

 - Phan Ngọc Khoa; Giảng viên; Cử nhân; Địa chỉ: 45 Dũng Sĩ Thanh Khê – TP Đà Nẵng; 

Điện thoại: 0974828814; Email: khoa2012000@yahoo.com 

 - Hồ Thị Mỹ Kiều; Giảng viên; Cử nhân; Địa chỉ: 45 Dũng Sĩ Thanh Khê – TP Đà Nẵng; 

Điện thoại: 0976114740; Email: mykieu.kd@gmail.com 

1.2.  

- : Khoa Quản trị kinh doanh – Bộ môn Quản trị doanh nghiệp thƣơng mại 

- : Nguyễn Vịnh – Trƣởng Bộ môn: Hoàng Công  Tuấn 

- Địa chỉ: 45 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

- Điện thoại: 0511.3.811.053. Nhánh 117 

- Email:  

2.  

2.1. Tên học phần: Quản trị học 

2.2. M :  

2.3. : 3 

2.4. : 

- : Cơ sở ngành 

- H : Bắt buộc  

- : Lý thuyết 

mailto:btnhom2008@gmail.com
mailto:hoangtuan23@ymail.com
mailto:minhdungqn2003@yahoo.com
mailto:khoa2012000@yahoo.com
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2.5. : Năm thứ nhất 

2.6. : Kinh tế vi mô 

2.7. : Không có yêu cầu đặt biệt 

2.8.  

- Lên lớp:     58 tiết 

+ Nghe giảng lý thuyết:  31 tiết 

+ Thực hành:   26 tiết (13 tiết chuẩn x 2) 

+ Thi giữa học phần:  01 tiết 

- Tự học:     90 tiết 

3. Mục tiêu của học phần 

3.1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản trị học đƣợc vận dụng 

trong lĩnh vực kinh doanh. 

 3.2. Kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm và ra quyết định, xây 

dựng và thực hiện kế hoạch. 

 3.3. Thái độ: Giúp sinh viên thấy đƣợc tầm quan trọng của hoạt động quản trị trong tổ 

chức; trên cơ sở đó sinh viên có thái độ đúng đắn đối với môn học; nỗ lực học tập và rèn 

luyện phẩm chất, kỹ năng nghề nghiệp trong tƣơng lai.  

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Học phần này bao gồm những nội dung chính sau: 

  - Quản trị và nhà quản trị, sự phát triển của các tƣ tƣởng quản trị, môi trƣờng quản trị, 

quyết định quản trị; 

  - Các chức năng quản trị: Hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm soát; 

  - Một số vấn đề về quản trị hiện đại: Quản trị thông tin, quản trị đổi mới, quản trị xung đột. 

5. Nội dung chi tiết học phần 

 

Phần I. Những vấn đề cơ bản của quản trị 

Chƣơng 1. Quản trị và nhà quản trị 

I. Khái niệm và chức năng quản trị 

1. Khái niệm quản trị 

1.1. Khái niệm 

 1.2. Kết quả và hiệu quả trong quản trị  

2. Chức năng quản trị 

2.1. Hoạch định 

2.2. Tổ chức 

2.3. Điều hành 

2.4. Kiểm soát 
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II. Nhà quản trị  

1. Khái niệm 

2. Vai trò của nhà quản trị 

2.1. Vai trò quan hệ với con ngƣời 

2.2. Vai trò truyền thông  

2..3. Vai trò ra quyết định 

3. Các kỹ năng của nhà quản trị 

3.1. Kỹ năng kỹ thuật 

3.2. Kỹ năng nhân sự 

3.3. Kỹ năng nhận thức 

Chƣơng 2. Sự phát triển của tƣ tƣởng quản trị 

I. Các trƣờng phái quản trị cổ điển 

1. Trƣờng phái quản trị kiểu thƣ lại 

2. Trƣờng phái quản trị khoa học 

3. Lý thuyết quản trị hành chính 

4. Đánh giá chung về các trƣờng phái quản trị cổ điển 

II. Trƣờng phái quản trị hành vi 

1. Quan điểm của Follet 

2. Những nghiên cứu tại Hawthorne 

3. Lý thuyết bản chất con ngƣời của Mc.Gregor 

4. Đánh giá chung về trƣờng phái quản trị hành vi 

III. Trƣờng phái quản trị hệ thống 

1. Khái niệm căn bản về hệ thống quản trị 

2. Các loại và các cấp của hệ thống 

3. Những đóng góp của Chester I.Barnard 

4. Đánh giá về trƣờng phái quản trị hệ thống 

IV. Một số lý thuyết quản trị hiện đại 

1. Quản trị theo quá trình 

2. Lý thuyết quản trị định lƣợng 

3. Quản trị theo tình huống 

4. Khảo hƣớng “Quản trị tuyệt hảo” 

5. Khảo hƣớng “Quản trị sáng tạo” 

Chƣơng 3. Môi trƣờng quản trị 

I. Khái quát về môi trƣờng quản trị 

1. Khái niệm 

2. Phân loại 

3. Phƣơng pháp tiếp cận 
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II. Môi trƣờng vĩ mô 

1. Yếu tố kinh tế 

2. Yếu tố chính trị - luật pháp 

3. Yếu tố xã hội 

4. Yếu tố tự nhiên 

5. Yếu tố công nghệ - kỹ thuật 

6. Yếu tố quốc tế 

III. Môi trƣờng vi mô 

1. Đối thủ cạnh tranh 

2. Khách hàng 

3. Ngƣời cung cấp 

4. Đối thủ tiềm ẩn 

5. Sản phẩm thay thế 

 

Chƣơng 4. Quyết định quản trị 

I. Khái quát về quyết định quản trị 

1. Khái niệm 

2. Phân loại quyết định 

3. Các yêu cầu đối với quyết định quản trị 

II. Tiến trình ra quyết định 

1. Nhận diện và xác định vấn đề 

2. Xác định mục tiêu 

3. Đề xuất giải pháp 

4. So sánh và đánh giá giải pháp 

5. Lựa chọn giải pháp 

6. Tổ chức thực hiện 

7. Kiểm soát và đánh giá 

 

Phần II. Các chức năng quản trị 

Chƣơng 5. Chức năng hoạch định 

I. Khái niệm và lợi ích của hoạch định 

1. Khái niệm 

2. Lợi ích của hoạch định 

3. Các cấp hoạch định 

II. Nền tảng của hoạch định 

1. Sứ mệnh 

1.1. Vai trò của sứ mệnh 

1.2. Nội dung bản tuyên bố sứ mệnh 
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2. Mục tiêu 

2.1. Khái niệm 

2.2. Phân loại 

2.3. Vai trò của mục tiêu 

III. Tiến trình hoạch định 

1. Hoạch định chiến lƣợc 

1.1. Xác định sứ mệnh và mục tiêu 

1.2. Phân tích cơ hội và đe dọa 

1.3. Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu 

1.4. Xây dựng chiến lƣợc 

1.5. Triển khai chiến lƣợc 

1.6. Xây dựng kế hoạch tác nghiệp 

1.7. Kiểm tra và đánh giá kết quả 

2. Hoạch định tác nghiệp 

2.1. Khái niệm 

2.2. Nội dung hoạch định tác nghiệp 

Chƣơng 6. Chức năng tổ chức 

I. Khái niệm và vai trò của chức năng tổ chức 

1. Khái niệm 

2. Vai trò của chức năng tổ chức 

II. Thiết kế cơ cấu tổ chức 

1. Tầm hạn quản trị 

2. Nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức 

2.1. Nguyên tắc thống nhất chỉ huy 

2.2. Nguyên tắc hiệu quả 

2.3. Nguyên tăc cân đối 

2.4. Nguyên tắc linh hoạt 

3. Các nhân tố ảnh hƣởng 

3.1. Chiến lƣợc và mục tiêu 

3.2. Quy mô và mức độ phức tạp của tổ chức 

3.3. Trình độ kỹ thuật công nghệ 

3.4. Môi trƣờng 

3.5. Yếu tố địa lý 

4. Các kiểu cơ cấu tổ chức 

4.1. Cơ cấu chức năng  

4.2. Cơ cấu bộ phận 

4.3. Cơ cấu ma trận 

III. Phân quyền trong tổ chức 

1. Khái niệm và sự cần thiết phải phân quyền 

1.1 Khái niệm 

1.2 Sự cần thiết phải phân quyền 
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2. Ủy quyền  

2.1. Khái niệm 

2.2. Quá trình ủy quyền  

Chƣơng 7. Chức năng điều hành 

I. Nội dung chức năng điều hành 

1. Khái niệm  

2. Nội dung chức năng điều hành 

II. Lãnh đạo và phong cách lãnh đạo 

1. Lãnh đạo 

2. Phong cách lãnh đạo 

2.1. Phong cách lãnh đạo dựa trên quyền hành của nhà quản trị 

2.2. Phong cách lãnh đạo dựa trên mối quan tâm của nhà quản trị 

III. Động viên 

1. Khái niệm 

2. Các lý thuyết về động cơ thúc đẩy 

2.1. Lý thuyết phân cấp nhu cầu 

2.2. Thuyết hai yếu tố 

2.3. Thuyết X và thuyết Y 

3. Các ứng dụng của lý thuyết động cơ thúc đẩy 

3.1. Động viên bằng tiền 

3.2. Động viên thông qua công việc 

IV. Truyền thông 

1. Khái niệm 

2. Quá trình truyền thông 

3. Những trở ngại trong quá trình truyền thông 

Chƣơng 8. Chức năng kiểm soát 

I. Khái niệm và vai trò chức năng kiểm soát 

1. Khái niệm 

2. Vai trò chức năng kiểm soát 

II. Quá trình kiểm soát và các loại hình kiểm soát 

1. Quá trình kiểm soát 

1.1. Thiết lập tiêu chuẩn kiểm soát 

1.2. Đo lƣờng kết quả thực hiện 

1.3. Điều chỉnh sai lệch 

2. Các loại hình kiểm soát 

2.1. Kiểm soát lƣờng trƣớc 

2.2. Kiểm soát đồng thời 

2.3. Kiểm soát phản hồi 
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III. Các nguyên tắc để xây dựng cơ chế kiểm soát 

1. Chính xác trong đo lƣờng 

2. Đúng lúc, kịp thời 

3. Tính kinh tế 

4. Tính linh hoạt 

5. Tiêu chuẩn kiểm soát phải hợp lý 

6. Kiểm soát tại những điểm trọng yếu 

7. Kiểm soát phải lƣu ý các ngoại lệ 

8. Đƣa ra nhiều tiêu chuẩn kết hợp 

9. Kiểm soát phải sát thực tế 

10. Kiểm soát phải hƣớng đến việc điều chỉnh 

 

Phần III: Một số vấn đề quản trị hiện đại 

Chƣơng 9. Quản trị thông tin 

I. Những vấn đề cơ bản về thông tin 

1. Khái niệm 

1.1. Dữ liệu 

1.2. Thông tin 

2. Vai trò của thông tin 

3. Thông tin và sự phản hồi 

4. Sự quá tải thông tin 

5. Những trở ngại trong chia xẻ thông tin 

II. Quản trị thông tin 

1. Hệ thống thông tin quản trị 

2. Thiết kê, triển khai và vận hành hệ thống thông tin 

 

Chƣơng 10: Quản trị xung đột 

I. Những quan điểm cơ bản về xung đột 

1. Khái niệm 

2. Các quan điểm về xung đột 

2.1. Quan điểm tiêu cực 

2.2. Quan điểm tích cực 

2.3. Quan điểm cân bằng 

3. Các loại hình xung đột 

II. Các phƣơng pháp quản trị xung đột 

1. Phƣơng cách né tránh mâu thuẫn 

2. Phong cách dàn xếp ổn thỏa 

3. Phong cách đối đầu 

4. Phong cách thỏa hiệp 

5. Phong cách hợp tác 
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Chƣơng 11. Quản trị sự đổi mới 

I. Những tiền đề thúc đẩy sự đổi mới 

1.Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi 

2. Những thách thức chủ yếu 

II. Hoạch định tiến trình đổi mới 

1. Đánh giá những thay đổi 

2. Xác định khoảng cách 

3. Chẩn đóan vấn đề của doanh nghiệp 

4. Nhận diện nguồn gốc của sự chống đổi mới 

5. Thiết lập mục tiêu của đổi mới 

6. Tài liệu học tập 

6.1. T   

   [1]  Bài giảng Quản trị học, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp thƣơng mại, Khoa Quản trị 

kinh doanh, Trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại, 2009; 

   [2] PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp,  Quản trị học, NXB Thống kê, 2008. 

6.2.  

   [3] TS. Mai Văn Bƣu (chủ biên), TS. Phan Kim Chiến, Giáo trình Lý thuyết quản trị 

kinh doanh, NXB Khoa học – Kỹ thuật, 2001; 

   [4] Nguyễn Hải Sản, Quản trị học, NXB Thống kê, 2003; 

   [5] Nguyễn Khoa Khôi, Đồng Thị Thanh Phƣơng, Quản trị học, NXB Thống kê, 2008; 

   [6] PGS.TS. Lê Thế Giới, Quản trị học, NXB Tài chính, 2007; 

   [7] PGS.TS. Nguyễn Phƣớc Tấn, Th.S. Nhuyễn Thị Nhung, Giáo trình Quản trị học, 

NXB Thống Kê, 2008; 

   [8] Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich, (Ngƣời dịch: Vũ Thiếu, Nguyễn Mạnh 

Quân, Nguyễn Đăng Dậu), Những vấn đề cốt yếu của quản lý, NXB Khoa học – Kỹ thuật, 1992. 

7. : Máy chiếu, máy tính xách tay, bảng, phấn, giấy khổ 

lớn, nam châm. 

8.  

8.1. rình chung 

Nội dung 

- (t , giờ) Tự học, tự 

nghiên 

cứu (giờ) 

Tổng 

số 
 (tiết) 

Lý thuyết Thi giữa HP Thực hành (BT/TL) 

Chƣơng 1 3 0 2 8 13 

Chƣơng 2 2 0 0 4 6 

Chƣơng 3 2 0 2 6 10 

Chƣơng 4 2 0 2 6 10 

Chƣơng 5 4 0 4 12 20 

Chƣơng 6 4 0 3 11 18 

Chƣơng 7 4 0 3 11 18 
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Chƣơng 8 3 1 5 13 22 

Chƣơng 9 3 0 1 7 11 

Chƣơng 10 2 0 2 6 10 

Chƣơng 11 2 0 2 6 10 

Cộng 31 1 26 90 148 

 

8.2.  

Tuần 

(3tiết) 
 

 viên 

1 

 

Lý thuyết (3 tiết) 

Chƣơng 1: Quản trị 

và nhà quản trị 

Từ đầu đến hết 

chƣơng 1 

Tìm hiểu về đề 

cƣơng chi tiết học 

phần, chuẩn bị tài 

liệu học tập và đọc 

trƣớc chƣơng 1 

trong TL1 

- Giới thiệu (GT) nội dung quản trị 

và nhà quản trị. Giải thích, phát vấn 

nội dung và lấy ví dụ (VD) về hoạt 

động quản trị trong tổ chức. 

- Hƣớng dẫn sinh viên (HDSV) 

nghiên cứu sự tiến triển của tƣ tƣởng 

quản trị (TTQT). 

- HDSV hình thành nhóm. 

2 

 

Thực hành (2 tiết) 

Chƣơng 1: (tt) Thảo 

luận chƣơng 1. 

Lý thuyết (1 tiết) 

Chƣơng 2: Sự phát 

triển của TTQT. Mục I, II 

Nghiên cứu trƣớc sự 

phát triển của TTQT 

trong TL1. 

 

- HDSV thảo luận theo nhóm bài tập 

tình huống chƣơng 1. 

- HDSV tóm tắt nội dung của các 

TTQT. 

- HDSV nghiên cứu môi trƣờng quản 

trị. 

3 

Lý thuyết (3 tiết) 

- Chƣơng 2: (tt) (1 

tiết). Mục III, IV 

- Chƣơng 3: Môi 

trƣờng quản trị 

(MTQT) ( 2 tiết) 

Từ đầu đến hết 

chƣơng 

Nghiên cứu trƣớc 

nội dung chƣơng 

MTQT trong TL1 và 

TL2. 

- HDSV tóm tắt nội dung của các 

TTQT.(tiếp theo). 

- Trình bày (TB) tóm tắt các loại 

MTQT, lấy VD và phát vấn SV.  

- Tổng kết (TK) mục đích và phƣơng 

pháp nghiên cứu MTQT. HDSV về 

nhà tìm doanh nghiệp cụ thể, chọn 

một nhân tố trong MTQT để phân 

tích. 

4 

Thực hành (2 tiết) 

Chƣơng 3 (tt) 

Thảo luận về MTQT 

Lý thuyết (1 tiết) 

Chƣơng 4: Quyết 

định quản trị 

(QĐQT). Mục I 

Chuẩn bị trƣớc bài 

tập ở nhà: tìm một 

doanh nghiệp cụ thể, 

chọn một nhân tố 

trong MTQT để 

phân tích 

- HDSV TB bài tập thảo luận. 

- TK phần trình bày của SV. 

- HDSV về nhà nghiên cứu tiến trình 

ra quyết định. 
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5 

Lý thuyết (1 tiết) 

Chƣơng 4: Quyết 

định quản trị (tt)  

Mục II 

Thực hành (2 tiết) 

Bài tập thực hành ra 

QĐQT 

 

Nghiên cứu trƣớc 

tiến trình ra QĐQT 

(TL1 và TL2). 

- TB, giải thích và lấy VD thực tế về 

tiến trình ra QĐQT 

- Giao bài tập tình huống về ra 

QĐQT và HDSV giải quyết. 

- TK phần TB của các nhóm. HDSV 

về nhà nghiên cứu về chức năng 

hoạch định. Tìm hiểu sứ mệnh, mục 

tiêu của một doanh nghiệp cụ thể. 

6 

Lý thuyết (3 tiết) 

Chƣơng 5: Chức 

năng hoạch định 

(HĐ). Từ mục I đến 

hết mục III.1 

- Nghiên cứu trƣớc 

nội dung chức năng 

HĐ (TL1 và TL2). 

- Tìm hiểu và phân 

tích về mục tiêu và 

sứ mệnh của một 

doanh nghiệp cụ thể.  

 

- TB, giải thích khái niệm và lợi ích 

của chức năng HĐ, vai trò của mục 

tiêu và sứ mệnh trong HĐ, tiến trình 

HĐ chiến lƣợc. 

- HDSV trình bày sứ mệnh, mục tiêu 

của một doanh nghiệp cụ thể.  

- HDSV chuẩn bị bài tập về lập kế 

hoạch. 

7 

Lý thuyết (1 tiết) 

Chƣơng 5 (tt) 

Từ mục III.2 đến hết. 

Thực hành (2 tiết) 

Bài tập lập kế hoạch. 

Làm việc theo nhóm  

bài tập lập kế hoạch 

. 

- TB quy trình HĐ tác nghiệp. 

- HDSV TB về bài tập lập kế hoạch.  

- HDSV nghiên cứu nội dung khái 

niệm và vai trò của chức năng tổ 

chức ở nhà. 

8 

Thực hành (2 tiết) 

Chƣơng 5 (tt) 

Bài tập lập kế hoạch (tt). 

Lý thuyết (1 tiết) 

Chƣơng 6: Chức 

năng tổ chức (TC). 

Mục I. 

Nghiên cứu nội dung 

khái niệm và vai trò 

của chức năng TC 

(TL1 và TL2) 

- HDSV tiếp tục thảo luận bài tập.  

- TK và đánh giá kết thảo luận. 

- TB khái niệm và vai trò của chức 

năng TC.  

- HDSV về nhà  nghiên cứu nội dung 

thiết kế cơ cấu TC và tìm một số sơ 

đồ cơ cấu TC của các doanh nghiệp; 

phân quyền trong TC. 

9 

Lý thuyết (3 tiết) 

Chƣơng 6: (tt) 

Từ mục II đến hết 

chƣơng 

Nghiên cứu trƣớc 

nội dung thiết kế cơ 

cấu TC (TL1 và 

TL2) và tìm một số 

sơ đồ cơ cấu TC của 

các doanh nghiệp; 

phân quyền trong 

TC. 

- TB nội dung, lấy VD và phát vấn 

về tầm hạn quản trị, nguyên tắc thiết 

kế cơ cấu TC và các nhân tố ảnh hƣởng. 

- TB đặc điểm của từng kiểu cơ cấu TC. 

- HDSV TB sơ đồ cơ cấu TC của 

doanh nghiệp đã chuẩn bị. Nêu ƣu và 

nhƣợc điểm của cơ cấu đó.  TK ƣu 

và nhƣợc điểm của các kiểu cơ cấu 

TC. 

- Trình bày nội dung cơ bản của 

phân quyền. 
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10 

Thực hành (3 tiết) 

Chƣơng 6: (tt) 

Thảo luận 

Chuẩn bị bài tập 

thảo luận 

- HDSV thảo luận theo nhóm và 

trình bày bài tập tình huống về phân 

quyền và ủy quyền trong quản trị. 

- HDSV nghiên cứu nội dung chức 

năng điều hành. 

11 

Lý thuyết (3 tiêt) 

Chƣơng 7: Chức 

năng điều hành (ĐH) 

Mục I, II, III 

Nghiên cứu trƣớc 

nội dung khái niệm 

và vai trò chức năng 

ĐH, lãnh đạo và 

phong cách lãnh đạo 

động viên (TL1 và 

TL2). 

 

- TB, giải thích và phát vấn SV về 

khái niệm và vai trò chức năng ĐH, 

các phong cách lãnh đạo, động viên. 

- Yêu cầu SV tóm lƣợc những điểm 

khác biệt cơ bản giữa các phong 

cách lãnh đạo, giữa các thuyết động 

viên. 

- HDSV nghiên cứu nội dung truyền 

thông trong tổ chức. 

12 

Lý thuyết (1 tiết) 

Chƣơng 7: (tt) 

Mục IV  

Thực hành (2 tiết) 

Thảo luận nhóm 

Nghiên cứu trƣớc 

nội dung truyền 

thông (TL1 và TL2). 

 

- Cho SV thực hành truyền thông  

- TK những rào cản và giải pháp 

khắc phục để truyền thông hiệu quả. 

- HDSV thảo luận nhóm tình huống 

về chức năng điều hành. 

- HDSV về nhà nghiên cứu nội dung 

chƣơng 8. 

13 

Thực hành (1 tiết) 

Chƣơng 7: (tt) 

Lý thuyết (2 tiết) 

Chƣơng 8: Chức 

năng kiểm soát (KS) 

Từ mục I đến mục II.1 

Nghiên cứu trƣớc 

khái niệm và vai trò 

của chức năng KS, 

tiến trình KS  (TL1 

và TL2). 

 

- HDSV thảo luận tiếp chƣơng 7. 

- TB và giải thích khái niệm và vai 

trò chức năng KS, tiến trình KS  

- HDSV nghiên cứu các loại hình và 

nguyên tắc KS . 

14 

Lý thuyết (1 tiết) 

Chƣơng 8: (tt) 

Từ mục II.2 đến hết 

chƣơng 

Thực hành (2 tiết) 

Thuyết trình về phần 

2 

Nghiên cứu các loại 

hình KS, phân biệt 

sự khác nhau giữa 3 

loại hình KS, 

nguyên tắc KS (TL1 

và TL2). 

- TB và lấy VD, phát vấn về các loại 

hình KS, các nguyên tắc để xây dựng 

cơ chế KS. 

- Yêu cầu SV phân biệt sự khác nhau 

giữa 3 loại hình KS. 

- HDSV chuẩn bị bài thuyết trình các 

chủ đề liên quan nội dung thuộc 

phần 2. 

15 

 

Thực hành (3 tiết) 

Thuyết trình bài tập 

nhóm 

Chuẩn bị bài tập 

nhóm 

- Hƣớng dẫn và kiểm soát SV thuyết 

trình bài tập nhóm. 

- HDSV ôn bài thi giữa học phần 
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16 

Thi giữa học phần 

(1 tiết) 

Lý thuyết (2 tiết) 

Chƣơng 9: Quản trị 

thông tin (TT) 

Từ đầu đến hết mục I 

- Ôn bài thi giữa học 

phần 

- Nghiên cứu trƣớc 

về quản trị thông tin 

(TL1) 

 

- Kiểm soát SV thi giữa học phần. 

- GT nội dung cơ bản về quản trị TT. 

- HDSV chọn nội dung để viết khóa 

luận môn học. 

- HDSV nghiên cứu về quản trị xung 

đột. 

17 

Lý thuyết (3 tiết) 

Chƣơng 9: (tt) (1 tiết) 

Hết mục II 

Chƣơng 10: Quản trị 

xung đột (XĐ) (2 

tiết). Cả chƣơng 

- Nghiên cứu trƣớc 

nội dung quản trị 

TT, mục II (TL1) 

- Nghiên cứu trƣớc ở 

nhà nội dung quản 

trị XĐ (TL1) 

- Trình bày và lấy VD về nội dung 

quản trị TT. 

- Lấy VD thực tế về XĐ trong tổ 

chức, phát vấn.  

- TB nội dung chính yếu về quản trị XĐ. 

- HDSV chuẩn bị thảo luận. 

18 

Thực hành (3 tiết) 

Chƣơng 9 và chƣơng 

10 

Chuẩn bị bài tập 

nhóm 

- HDSV thảo luận nhóm bài tập tình 

huống và về nhà nghiên cứu nội 

dung quản trị sự đổi mới. 

19 

Lý thuyết ( 2 tiết) 

Chƣơng 11: Quản trị 

sự đổi mới (tt) 

Cả chƣơng 

Thực hành (2 tiết). 

Chƣơng 11. 

Nghiên cứu trƣớc ở 

nhà nội dung quản 

trị sự đổi mới (TL1). 

. 

- TB và giải thích, lấy VD về quản 

trị sự đổi mới, hoạch định tiến trình 

đổi mới. 

- HDSV thảo luận nhóm bài tập tình 

huống về quản trị sự đổi mới. 

- HDSV ôn tập nội dung thi kết thúc 

học phần. 

9. Nhiệm vụ chung của sinh viên 

- Tham dự đầy đủ các n và các buổi thực hành (thảo luận) trên lớp; 

- Làm  bài tập hƣớng dẫn và ; 

- Phải nghiên cứu trƣớc giáo trình, tài liệu tham khảo mà giảng viên đã giới thiệu; nghiên 

cứu các tài liệu liên quan đến  theo sự hƣớng dẫn của giảng viên, tham dự thi giữa 

học phần và thi kết thúc học phần. 

10. : Giảng viên phải có trình độ, kỹ năng và phƣơng pháp giảng 

dạy phù hợp theo quy định; Có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực sƣ phạm phù hợp. 

11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

11.1.  

 - Điểm kiểm tra thƣờng xuyên (kể cả chuyên cần và thái độ học tập):  10% 

- Thi giữa học phần (2 cột điểm):       30% 

- :         60% 

11.2.  

- Điểm kiểm tra thƣờng xuyên: Đánh giá thái độ học tập của sinh viên, thời gian tham gia 

các buổi học tại lớp, phát biểu xây dựng bài, thảo luận và chuẩn bị bài ở nhà. Giảng viên 

điểm danh các buổi học tại lớp, yêu cầu làm bài tập nhỏ đột xuất và thông qua hoạt động của 

sinh viên trong các buổi học để cho điểm. 
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- : Kiểm tra kiến thức của sinh viên theo các nội dung đã học bằng hình 

thức làm bài kiểm tra tại lớp và viết khóa luận môn học. 

- : Kiểm tra tổng quát kiến thức của học phần bằng hình thức thi vấn 

đáp. Việc tổ chức thi theo quy định của Nhà trƣờng 

12.  Thang điểm: Điểm đánh giá bộ phận và thi kết thúc học phần đƣợc chấm theo thang 

điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Sau khi tính điểm học phần sẽ chuyển thành 

điểm  chữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trƣờng.  

 

                 Đà Nẵng, ngày ...  tháng ...  năm 2010 

 

               KT.HIỆU TRƢỞNG 

                        P.HIỆU TRƢỞNG  

 

 

 

       Lê Thị Mỹ Dung                Hoàng Công Tuấn   Đinh Văn Tuyên 

   

 


