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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information) 

1.1. Thông tin tổng quan (General information)
- Tên học phần: Quản lý công nghệ 

  Course title: Management of Technology 

- Mã học phần (Course ID): IM3029 
- Số tín chỉ (Credits): 3 (ETCS: 6 ) 

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20212 

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập 
 (Teaching/study type)

Số tiết/giờ 
 (Hours)

Số tín chỉ 
 (Credits)

Ghi chú 
 (Notes)

Lý thuyết (LT) 
 (Lectures)

30

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

0

Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) 
(Labs/Practices)

0

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

45

Tự học (Self-study) 73

Khác (Others) 0

Tổng cộng (Total) 150 3

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá 
 (Evaluation type)

Tỷ lệ 
 (Ratio)

Hình thức 
 (Format)

Thời gian 
 (Duration)

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

10%

Thí nghiệm 
 (Labs/Practices)

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

30%

Kiểm tra 
 (Midterm Exam)

20% Trắc nghiệm
 (Multiple choice (MCQ))

50 phút (minutes)

Thi 
 (Final Exam)

40% Trắc nghiệm
 (Multiple choice (MCQ))

70 phút (minutes)

Tổng cộng 
 (Total)

100%
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1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites) 

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần 
 (Course ID)

Tên học phần 
 (Course title)

Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) 
(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

● Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
● Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) 

○ Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ○ Kiến thức ngành (Major) 
○ Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department) Q/Lý SX-C/Nghệ-ChấtLượng - Khoa Quản Lý Công Nghiệp 
(School of Industrial Management)

Văn phòng (Office) Phòng 106 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM

Điện thoại (Phone number) (84-028) 38 647 256 – ext. 5608

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge) Nguyễn Thị Thu Hằng
 

E-mail ntthang@hcmut.edu.vn
 

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học quản lý công nghệ bao gồm các nội dung: (1) nhận thức về công nghệ nhằm giới thiệu những khái niệm ban đầu liên quan đến
công nghệ và quản lý công nghệ; những tác động của thay đổi công nghệ đến phát triển kinh tế và những kết quả nhận được cũng như
những vấn đề gặp phải khi thay đổi công nghệ; (2) hiểu biết về công nghệ qua những nội dung liên quan giữa công nghệ và sản xuất, công
nghệ tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp cũng như hiểu rõ về vòng đời và các thành phần cơ bản của công nghệ; (3) và cuối cùng là
tiếp thu công nghệ, nắm được thế nào là công nghệ phù hợp, các loại năng lực công nghệ mà doanh nghiệp cần có, cung cấp cho sinh viên
các kiến thức liên quan đến vai trò của chuyển giao công nghệ trong chiến lược phát triển, nâng cao trình độ công nghệ ở góc độ công ty
cũng như quốc gia, và các vấn đề về quan trọng cần quan tâm khi tiến hành chuyển giao công nghệ tại doanh nghiệp nhằm giúp doanh
nghiệp nâng cao năng lực và trình độ công nghệ của mình. 

The content of technology management include: (1) awareness of technology introduces primary concepts of technology and technology
management; the influence of technology change to economic development as well its consequence; (2) understanding throughly not only
about technology by relation between technology and production function, technology plays competitive advantage role for the firm but
also about technology life cycle and the basic embodiment forms of technology; (3) the last one is technology acquirement, know what
appropiate technology is, kinds of required technology abilities, and provide the knowledge related the role of technology transfer in the
strategy of improvement of technology capability of the companies and the country, the important issues in technology transfer in order to
help the firm to improve their technology ability. 

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Tài liệu chính/ Main references:
 

1.       Nguyễn Thị Thu Hằng, Bài giảng Quản lý Công nghệ, Khoa Quản lý Công nghiệp.

2.       Margaret A. White, Garry D. Bruton (2011), The Management of Technology and Innovation, South-Western Cengage Learning.

3.       Nguyễn Đăng Dậu (2013) Giáo trình Quản lý Công nghệ, nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

Tài liệu tham khảo thêm/ Further readings:

4.                   Westland, J. C. (2008) Global Innovation Management, Palgrave Macmillan.

5.                   Fred Phillips (2009), Managing Innovation, Technology and Entrpreneurship, Meyer& MeyerMedia.
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 Tài liệu chính/ Main references:

1.       Nguyễn Thị Thu Hằng, Bài giảng Quản lý Công nghệ, Khoa Quản lý Công nghiệp.

2.       Margaret A. White, Garry D. Bruton (2011), The Management of Technology and Innovation, South-Western Cengage Learning.

3.       Nguyễn Đăng Dậu (2013) Giáo trình Quản lý Công nghệ, nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

Tài liệu tham khảo thêm/ Further readings:

4.                   Westland, J. C. (2008) Global Innovation Management, Palgrave Macmillan.

5.                   Fred Phillips (2009), Managing Innovation, Technology and Entrpreneurship, Meyer& MeyerMedia.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes) 

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học Quản lý công nghệ cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về công nghệ và quá trình quản lý công nghệ có hiệu quả,
từ đó có thể đưa ra những biện pháp tác động phù hợp trong quản lý doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp thu và đổi mới công nghệ.
Quản lý công nghệ là toàn bộ kiến thức và kỹ năng, được kết hợp bởi các yếu tố về kỹ thuật, khoa học và quản lý để cho một doanh
nghiệp có thể tối đa hóa lợi thế cạnh tranh của nó. Môn học này nhằm giúp hiểu rõ hơn về vai trò và đặc điểm của công nghệ để từ đó có
thể quản lý công nghệ một cách hiệu quả hơn. 

 Management of Technology provides learners with the fundamental knowledge about Technology and effective technology management
process which enables them to offer appropriate business management action as well as improve their learning competence and
technological inovation. Management of technology includes comprehensive knowledge and skills which synergize company technology,
science and management to maximise its competitive edge. This course facilitates the understanding of the role and characteristic of
technology for the effctive business management. 

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Tiếp thu kiến   thức chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ 
             (Acquire advanced knowledge related to technology management and technology transfer)

L.O.2 - Phân tích mối quan hệ của quản lý công nghệ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp 
             (Analyze the impact of technological management and ability technology of the enterprise)

L.O.3 - Nhận thức về tầm quan trọng của chuyển giao công nghệ đối với sự phát triển của doanh nghiệp 
             (Be aware of values of technology transfer for business development)

L.O.4 - Giao tiếp và làm việc theo nhóm hiệu quả 
             (Communicate and work in team effectively)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods) 

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT 
(No.)

Phương thức giảng dạy 
(Teaching methods)

1 Phương pháp học tập tích hợp 
(Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities) 
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Loại hoạt động 
(Assessment methods)

Tên loại hoạt động 
(Compoments activities)

Nội dung 
(Content)

Loại hoạt động 
(Assessment methods)

Tên loại hoạt động 
(Compoments activities)

Nội dung 
(Content)

AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in
class )

A.O.1 - Bài tập (Group discussion) Thảo luận nhóm (Group discussion )

AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in
class )

A.O.1.1 - Thảo luận nhóm 1 (Group discussion 1) Thào luận nhóm 1 (Group discussion 1)

AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in
class )

A.O.1.2 - Thảo luận nhóm 2 (Group discussion 2) Thảo luận nhóm 2 (Group discussion 2)

AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in
class )

A.O.1.3 - Thảo luận nhóm 3 (Group discussion 3) Thảo luận nhóm 3 (Group discussion 3)

GPJ-Project nhóm (Group project ) A.O.2 - Bài tập lớn/ Tiểu luận (Class project) Bài tập lớn/ Tiểu luận (Group assignment
)

GPJ-Project nhóm (Group project ) A.O.2.1 - Bài tập nhóm - phần nội dung (Report
contents)

Bài tập nhóm - phần nội dung (Report
contents)

GPJ-Project nhóm (Group project ) A.O.2.2 - Bài tập nhóm - trình bày (Report
presentation)

Bài tập nhóm - trình bày (Report
presentation)

TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam
)

A.O.3 - Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)

EXM-Thi cuối kỳ (Final exam ) A.O.4 - Thi cuối kỳ (Final exam) Thi cuối kỳ (Final exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.1-Tiếp thu kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý
công nghệ và chuyển giao công nghệ (Acquire advanced
knowledge related to technology management and technology
transfer)

A.O.1.1-Thảo luận nhóm 1 (Group discussion 1) 
 A.O.3-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) 

 

L.O.2-Phân tích mối quan hệ của quản lý công nghệ và năng lực
công nghệ của doanh nghiệp (Analyze the impact of technological
management and ability technology of the enterprise)

A.O.1.2-Thảo luận nhóm 2 (Group discussion 2) 
 A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam) 

 

L.O.3-Nhận thức về tầm quan trọng của chuyển giao công nghệ
đối với sự phát triển của doanh nghiệp (Be aware of values of
technology transfer for business development)

A.O.1.3-Thảo luận nhóm 3 (Group discussion 3) 
 A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam) 

 

L.O.4-Giao tiếp và làm việc theo nhóm hiệu quả (Communicate
and work in team effectively)

A.O.2.1-Bài tập nhóm - phần nội dung (Report contents) 
 A.O.2.2- Bài tập nhóm - trình bày (Report presentation) 

 

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Tài liệu và các yêu cầu của môn học được đưa lên BKEL. Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, cơ bản gồm
bốn cột điểm thành phần: BTL/ TL (30%), BT: (10%), điểm giữa kỳ (20%) và điểm cuối kỳ (40%).

·     BTL/TL: 30%

·         Tiểu luận nhóm             : 30%

·     BT: 10%

·         Thảo luận nhóm trên lớp: 10%

·     Điểm giữa kỳ: 20%

·         Kiểm tra                         : 20%

·     Điểm cuối kỳ: 40%

·         Thi                                   : 40%
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Điều kiện dự thi:

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự kiểm tra giữa kỳ và giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần được điểm danh chuyên cần). Ngoài ra,
sinh viên phải hoàn thành các BTL/TL nhóm đúng hạn cũng như thuyết trình chúng trên lớp. Đây là những điều kiện cần để sinh viên đạt
môn học này.

Course materials and syllabus are posted to BKEL. Total grade of the course is assessed throughout the course studying, basically
consisting of four components: class project (30%), group discussion (10%), midterm evaluation (20%) and final evaluation (40%).

·     Class project: 30%

·         Class project                     : 30%

·     Group discussion: 10%

·         Group discussion in class : 10%

·     Midterm evaluation: 20%

·         Midterm exam                 : 20%

·     Final evaluation: 40%

·         Final exam                       : 40%

 

Final Exam Conditions:

Students are required to attend midterm exam and at least 70% of class time (number of attendance). In addition, students must complete
their class projects on time as well as present them in class. These are the prerequisites for students to pass this course.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes) 
A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity) 

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer) 

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

1,2,3 Giới thiệu về môn học
 • Thông tin Thầy/Cô

 • Các vấn đề liên quan đến môn học
 • Cách thức dạy và học

Chương 1: Nhận thức về công nghệ
 • Giới thiệu về công nghệ

 • Giới thiệu về quản lý công nghệ 
• Thay đổi công nghệ và hàm sản xuất

 • Công nghệ và xu hướng toàn cầu
 • Công nghệ và sự phát triển kinh tế

 • Công nghệ và sự mâu thuẫn 
 

(Introduction to the course
 • Instructor’s information

 • Information on the course
 • Learning and teaching method 

 Chapter 1: Technology awareness
 • Introduction to technology

 • Introduction to technology management 
• Changing technology and production functions

 • Technology and the global trend
 • The role of technology in economic development

 • Technology and the dilemma 
)

L.O.1 [ A.O.3 ]
Lec: Giới thiệu về môn học • Tự giới thiệu về mình •
Giới thiệu đề cương môn học • Tổng hợp danh sách
sinh viên • Giải thích các hoạt động cá nhân và nhóm
Chương 1 • Trình bày các slide của chương 1 • Đưa ra
các câu hỏi thảo luận về thay đổi công nghệ trong hoạt
động của doanh nghiệp 
(Introduction to the course • Introduce yourself •
Introduce the course syllabus • Summary of student list
• Explain individual and group activities Chapter 1 •
Present slides of chapter 1 • Ask questions to discuss
about technological changes in the operation of
enterprises )
Stu: Giới thiệu về môn học • Tìm hiểu về cách đánh giá
môn học • Hình thành nhóm • Nộp bản danh sách
nhóm. Chương 1 • Lắng nghe và cố gắng nắm vững các
lý thuyết được trình bày • Thảo luận và phân tích về
thay đổi công nghệ trong hoạt động của doanh nghiệp 
(Introduction to the course • Understand about course
evaluation • Form groups • Submit group list Chapter 1
• Listen and try to comprehend the theory presented •
Discuss and present about technological changes in the
operation of enterprises )

4,5 Chương 2: Các thành phần của công nghệ 
 • Định nghĩa các thành phần của công nghệ 

 • Nhận diện các thành phần cơ bản của công nghệ
 

(Chapter 2: The embodiment forms of technology as
corporate technological resources

 • Definition of components of technology 
• The object - embodied component of technology 
)

L.O.1 [ A.O.3 , A.O.1.1 ]
Lec: • Trình bày các slide của chương 2 • Đưa ra các
câu hỏi thảo luận về các thành phần công nghệ 
(• Present slides of chapter 2 • Ask questions/situations
to discuss about the components of technology )
Stu: • Lắng nghe và cố gắng nắm vững các lý thuyết
được trình bày • Thảo luận và phân tích tình huống về
các thành phần công nghệ 
(• Listen and try to comprehend the theory presented •
Discuss and present about the components of
technology )

6 Chương 3: Vòng đời công nghệ
 • Quá trình thay đổi về công nghệ

 • Vòng đời công nghệ
 

(Chapter 3: Technology life cycle
 • The process of change in technology

 • Technology life cycle)

L.O.1 [ A.O.3 ]
Lec: • Trình bày các slide của chương 3 • Đưa ra các
câu hỏi thảo luận phân biệt các giai đoạn của vòng đời
công nghệ 
(• Present slides of chapter 3 • Ask questions to discuss
about distinguish stages of the technology life cycle )
Stu: • Lắng nghe và cố gắng nắm vững các lý thuyết
được trình bày • Thảo luận và phân tích về phân biệt
các giai đoạn của vòng đời công nghệ 
(• Listen and try to comprehend the theory presented •
Discuss and present about distinguish stages of the
technology life cycle )
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7 Chương 4: Công nghệ và cạnh tranh
 • Các nhân tố quyết định đến lợi thế cạnh tranh

 • Công nghệ và ảnh hưởng của công nghệ lên các nhân tố
quyết định lợi thế cạnh tranh của công ty

 
(Chapter 4: Technology and competitiveness

 • Determinants of competitive advantage
 • Technology and its impacts on the determinants of

competitive advantage
 )

L.O.2 [ A.O.4 ]
Lec: • Trình bày các slide của chương 4 • Đưa ra các
câu hỏi thảo luận phân tích về lợi thế cạnh tranh của
doanh nghiệp 
(• Present slides of chapter 4 • Ask questions to discuss
about the competitive advantage of the business )
Stu: • Lắng nghe và cố gắng nắm vững các lý thuyết
được trình bày • Thảo luận và phân tích về lợi thế cạnh
tranh của doanh nghiệp 
(• Listen and try to comprehend the theory presented •
Discuss and present about the competitive advantage of
the business )

8 Chương 5: Năng lực công nghệ
 • Phân lọai năng lực công nghệ
 • Mô hình đánh giá và nâng cao năng lực công nghệ

 
(Chương 5: Technology capabilities

 • Categories of technology capabilities 
 • Models of technology capabilities assessment and

improvement
 )

L.O.2 [ A.O.1.2 , A.O.4 ]
Lec: • Trình bày các slide của chương 5 • Phân tích tình
huống trên lớp về năng lực công nghệ của doanh nghiệp
(• Present slides of chapter 5 • Ask questions/situations
to discuss about technology capabilities of business )
Stu: • Lắng nghe và cố gắng nắm vững các lý thuyết
được trình bày • Thảo luận và phân tích tình huống trên
lớp về năng lực công nghệ của doanh nghiệp 
(• Listen and try to comprehend the theory presented •
Discuss and present about the technology capabilities
of business )

9 Chương 6: Công nghệ phù hợp
 • Công nghệ phù hợp

 • Các tiêu chuẩn của công nghệ phù hợp
 

(Chapter 6: The appropriate technology 
 • Appropriate technology

 • The Myths and realities of appropriate technology
 )

L.O.2 [ A.O.4 ]
Lec: • Trình bày các slide của chương 6 • Đưa ra các
câu hỏi thảo luận về các tiêu chuẩn ra quyết định lựa
chọn công nghệ phù hợp cho doanh nghiệp 
(• Present slides of chapter 6 • Ask questions to discuss
about the Myths and realities of appropriate technology
)
Stu: • Lắng nghe và cố gắng nắm vững các lý thuyết
được trình bày • Thảo luận và phân tích về các tiêu
chuẩn ra quyết định lựa chọn công nghệ phù hợp cho
doanh nghiệp 
(• Listen and try to comprehend the theory presented •
Discuss and present about the Myths and realities of
appropriate technology )
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10,11,12,13 Chương 7: Chuyển giao công nghệ 
• Khái niệm chuyển giao công nghệ

 • Những ảnh hưởng lên CGCN quốc tế
 • Động lực thúc đẩy và một số cơ cấu dùng trong CGCN

quốc tế
 • Quyền sở hữu trí tuệ trong CGCN

 • Quá trình thu nhận công nghệ
 • Hợp đồng và đàm phán trong CGCN

 • Một số cơ cấu CGCN thường gặp ở các nước đang phát
triển 

 
(Chapter 7: Technology transfer 
• Technology transfer concept

 • The impacts on international technology transfer
 • The motivations and linking mechanisms of international

technology transfer 
 • Intellectual property and the transfer of technology

 • The process of technology acquisition
 • Negotiating a technology acquisition contract

 • Some linking mechanisms of technology transfer applied for
developing countries

 )

L.O.3 [ A.O.1.3 , A.O.4 ]
Lec: • Trình bày các slide của chương 7 • Thực hành
đàm phán trên lớp 
(• Present slides of chapter 6 • Ask questions to discuss
about the Myths and realities of appropriate technology
• Present slides of chapter 7 • Games: Practice
negotiation in class )
Stu: • Lắng nghe và cố gắng nắm vững các lý thuyết
được trình bày • Thực hành đàm phán trên lớp theo
nhóm. 
(• Listen and try to comprehend the theory presented •
Discuss and present about the Myths and realities of
appropriate technology • Listen and try to comprehend
the theory presented • Games: Practice negotiation in
class )

14,15 Báo cáo nhóm 
(Presentation of class projects)

L.O.4 [ A.O.2.2 , A.O.2.1 ]
Lec: • Lắng nghe và đánh giá các nhóm báo cáo 
(• Listen and evaluate the presentations of groups.)
Stu: • Các nhóm báo cáo tiểu luận • Các nhóm khác
lắng nghe và đánh giá nhóm báo cáo 
(• Groups present their projects • Other groups listen
and evaluate the presentation groups. )

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations) 

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): 20212 

- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): DCMH.IM3029.2.1 
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2022
HCM City, August 13 2022

TRƯỞNG KHOA CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Dean) (Head of Department) (Lecturer in-charge)
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