
A Mã MH Khối kiến thức đa ngành, tổng quát (9 tín chỉ) Mã MH

1 AS5900 Triết học AS5900 Triết học

2-3 Các học phần chung (Chọn 2 trong 4 môn)

GK5922 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội GK5915 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội

GK5910 Đổi mới sáng tạo & khởi nghiệp GK5905 Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp

GK5926 Phân tích và xử lý dữ liệu đa chiều GK5919 Phân tích và xử lý dữ liệu đa chiều

B Khối kiến thức cơ sở ngành/chuyên ngành (12 tín chỉ)

4 IM5038 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh IM5038 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

5 IM5061 Quản lý tiếp thị IM5061 Quản lý tiếp thị

6 IM5131 Quản trị tài chính IM5035 Tài chính doanh nghiệp

7 IM5150 Quản lý chuỗi cung ứng nâng cao IM5049 Quản lý chuỗi cung ứng

C Khối kiến thức bắt buộc chuyên ngành (15 tín chỉ)

9 IM5144 Quản trị con người và tổ chức
IM5087

IM5040

Hành vi tổ chức

Quản trị nguồn nhân lực

10 IM5128 Chiến lược kinh doanh số IM5045 Quản lý chiến lược

11 IM5143 Kế toán quản trị cho người ra quyết định IM5034 Kế toán quản trị

12 IM5129 Quản lý vận hành IM5063 Quản trị sản xuất và điều hành

D Khối kiến thức tự chọn chuyên ngành (12 tín chỉ)

D1 Tự chọn chung (chọn tối thiểu 3 tín chỉ)

15 IM5148 Chuyển đổi số IM5095 Chuyển đổi kinh doanh số

18 IM5142 Quản lý dự án nâng cao IM5051 Quản lý dự án

19 IM5121 Giải quyết vấn đề về quản lý IM5050 Giải quyết vấn đề về quản lý

D2 Định hướng chuyên ngành HTTT kinh doanh và khoa học dữ liệu

21 IM5117 Hệ thống quản lý tri thức IM5060 Quản lý tri thức

22 IM5120 Quản trị hệ kinh doanh điện tử IM5059 Quản lý hệ kinh doanh điện tử

D3 Định hướng chuyên ngành Quản lý dịch vụ

25 IM5139 Marketing dịch vụ IM5044 Marketing dịch vụ

26 IM5132 Hành vi người mua IM5041 Hành vi người mua

D4 Định hướng chuyên ngành Quản lý công nghiệp

28 IM5134 Quản lý chất lượng toàn diện IM5047 Quản lý chất lượng

29 IM5135 Lean và six sigma IM5064 Quản lý sản xuất theo lean và six sigma

30
Học viên được chọn tối đa 6 tín chỉ môn học tự chọn ngoài chương trình 

đào tạo với sự đồng ý của GVHD và Khoa quản lý ngành

E Luận văn thạc sĩ  (12 tín chỉ)

44 Luận văn thạc sĩ Luận văn thạc sĩ

Các môn học không còn trong CTĐT

Phương pháp viết báo cáo khoa học

Kinh doanh quốc tế

Quản lý tồn kho

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

(từ Khóa 2021)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

(từ Khóa 2019 & Khóa 2020 )

BẢNG SO SÁNH CTĐT THẠC SĨ QTKD KHOÁ 2019 - KHOÁ 2020 & KHOÁ 2021


