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1. Mục tiêu của  môn học:  

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những lý thuyết nền tảng của quản trị học, cách 
thức phân tích các vấn đề trong quản trị dựa trên những lý thuyết này, và liên hệ với thực tế 
công việc của nhà quản trị. 

 

Aims: 

This course is aimed at providing the students with fundamental theories of management, 
methods of managerial analysis, and managerial practices. 

2. Nội dung tóm tắt môn học:  

Công việc quản trị có thể được nhận thấy ở khắp mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống, 
ngành nghề - từ việc quản lý thời gian, công việc cho chính bản thân mình đến việc tổ chức, 
điều hành công việc cho một nhóm người và cao hơn là quản lý một tổ chức. Môn học này 
cung cấp những khái niệm chung về quản trị, sự phát triển của các quan điểm quản trị, các 
chức năng chính về quản trị như: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các hoạt động 
đã đề ra nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức 

 

Course outline: 

This course is to provide students with fundamental concepts in management, development 
of managerial theories, basic functions of management such as planning, organizing, leading, 
and controlling activities in organization in order to achieve its common objectives. 



3. Tài liệu học tập: 

[1] Quản Trị Học, Bộ môn Quản trị Nhân sự & Chiến lược Kinh doanh, Khoa Quản trị Kinh 

doanh, Đại học Kinh tế TP HCM, 2004. 

[2] Essentials of Contemporary Management, Gareth R. Jones v à Jennifer M. George, Mc Graw 

Hill, 2004. 

  

4. Các hiểu biết,các kỹ năng cần đạt  được sau khi học môn học 

Sau khi học môn này, sinh viên:  

- Được trang bị những kiến thức cơ sở trong quản trị học. 

- Có nền tảng hỗ trợ cho việc học và nghiên cứu tiếp theo các chuyên môn quản trị như 

Hành vi tổ chức, Quản trị chiến lược, Quản trị nhân sự, Quản trị marketing, Quản trị 

chất lượng, Quản trị hệ thống thông tin trong tổ chức, v.v… 

- Hiểu và biết cách tham gia vào các hoạt động quản trị đang diễn ra trong tổ chức. 

 

Learning outcomes: 

After studying this course, students: 

- Are provided fundamental knowledge in management; 

- Are able to go further in different fields of study in management such as 

Organizational behavior, Strategic management, Human resource management, 

Marketing management, Quality management, Information management, etc. 

- Understand and be able to involve in management activities in organization. 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 

_ Phương pháp dạy trên lớp: bài giảng lý thuyết kết hợp thảo luận. 
_ Phương pháp học: Tham dự giờ giảng trên lớp + Làm bài tập nhóm + Làm bài tập cá nhân + 

Tự học (đọc sách, báo chuyên ngành quản lý, Internet, tiếp cận doanh nghiệp thực tế..).. 
_ Về thực hiện báo cáo BT Lớn: nhóm tối đa 10 người, thực hiện xuyên suốt học kỳ, đánh giá ( 

20%). 
_ Về thực hiện báo cáo tiểu luận cá nhân: thực hiện xuyên suốt học kỳ,có thể kết hợp với tham 

gia trên lớp, đánh giá ( 20%). 
_ Kiểm tra giữa kỳ: thi trắc nghiệm và viết , đánh giá (30%). 
_ Thi cuối kỳ: thi trắc nghiệm và viết , đánh giá (30%). 
 

Learning Strategies & Assessment Scheme: 
_ Teaching methods: lectures + class discussion. 
_ Learning methods: Class participation + Group assignment + Individual assignment + Sefl-
study (e.g. Reading books, professional journals, Internet, Field trip, etc.). 
_ Group assignment: group size of less than 10 persons, during the course, 20% of total 
assessment. 



_ Individual assignment: during the course, including active participation, 20% of total 
assessment. 
_ Mid-course exam: multiple choices and writing, 30% of total assessment. 
_ Final exam: multiple choices and writing, 30% of total assessment. 
 


