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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ðẠI HỌC
(Ban hành tại Quyết ñịnh số:…… /Qð-ðHM, ngày … tháng … năm 2009 của Hiệu
trưởng Trường ðại Học Mở Tp.HCM)
•

Tên chương trình : HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

•

Trình ñộ ñào tạo

: ðại học

•

Ngành ñào tạo

: Hệ thống thông tin kinh tế

•

Loại hình ñào tạo : Chính quy tập trung

1 MỤC TIÊU ðÀO TẠO
1.1 Mục tiêu chung
ðào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin kinh tế có phẩm chất ñạo ñức, ñược trang bị
ñầy ñủ khối kiến thức giáo dục ñại cương, các vấn ñề lý thuyết và các kỹ năng thực
hành cơ bản của ngành Công Nghệ Thông Tin, các kiến thức về kinh tế và quản trị,
nắm vững về Tin học quản lý
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng là chuyên viên công nghệ thông tin, chuyên viên phân
tích, chuyên viên tư vấn thực hiện việc tổ chức và phát triển các ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt ñộng của các tổ chức kinh tế - xã hội; có khả năng quản lý các
doanh nghiệp công nghệ thông tin.

1.2 Mục tiêu cụ thể
Chương trình Hệ thống thông tin kinh tế hướng ñến việc ñào tạo, trang bị cho sinh viên
ba nhóm kiến thức, kỹ năng và thái ñộ như sau:
Kin thc
•

Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tin học quản lý

•

Vận dụng kiến thức tin học quản lý vào thực tiễn quản lý ở các doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp dịch vụ tài chánh, ngân hàng, chứng
khoán, các cơ quan quản lý khu vực công.

K năng
•

Khả năng sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình và các công cụ hỗ trợ.
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ðẠI HỌC

Phân tích, thiết kế, xây dựng chương trình ứng dụng trong cơ sở dữ liệu và tin
học quản lý.

Thái ñ
•

Có phẩm chất chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

•

Có tác phong làm việc nghiêm túc, có ñạo ñức nghề nghiệp.

•

Có tinh thần làm việc theo nhóm.

2 THỜI GIAN ðÀO TẠO
Thời gian ñào tạo của chương trình là 4 năm với 8 học kỳ.

3 KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA
Tổng khối lượng kiến thức tích lũy cho toàn khóa tối thiểu là 135 tín chỉ, không bao gồm
Giáo Dục Thể Chất (5 tín chỉ) và Giáo Dục Quốc Phòng (7 tín chỉ), trong ñó bao gồm:
•

Các học phần có số thứ tự từ 1 ñến 34 và 41,42 là các học phần bắt buộc.

•

Các học phần có số thứ tự từ 35 ñến 40 trong phần 9.2.3.2 là các học phần tự
chọn thuộc kiến thức chuyên ngành. Các học phần có số thứ tự từ 43 ñến 63
trong phần 9.2.4.2 là các học phần tự chọn thuộc kiến thức bổ trợ. Số học phần
tự chọn của sinh viên tối thiểu là 15 tín chỉ (6 tín chỉ kiến thức chuyên ngành và 9
tín chỉ kiến thức bổ trợ) ñể ñủ chương trình quy ñịnh của Trường.

4 ðỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Ứng viên có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và tương ñương theo quy ñịnh của
Bộ Giáo Dục và ðào Tạo.

5 QUY TRÌNH ðÀO TẠO
Chương trình ñược thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ, ban hành kèm
theo Quyết ñịnh số 759/Qð-ðHM ngày 09 tháng 09 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường
ðại Học Mở Tp.HCM.

6 TỐT NGHIỆP
6.1 Tốt nghiệp với khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên ñược làm khóa luận tốt nghiệp khi hội ñủ ñiều kiện tại ñiều 24, chương IV của
Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 759/Qð-ðHM
ngày 09 tháng 09 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường ðại Học Mở Tp.HCM, và theo qui
ñịnh của Khoa, cụ thể:

2

•

Tích lũy ñủ số tín chỉ quy ñịnh cho chương trình

•

Có ñiểm trung bình chung học tập ñạt từ 7,0 trở lên

•

Có ñiểm báo cáo thực tập ñạt từ 8,0 trở lên và có sự ñồng ý của GVHD ñể làm
khóa luận tốt nghiệp
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6.2 Tốt nghiệp với các học phần chuyên môn
Sinh viên không ñược giao làm khóa luận tốt nghiệp phải ñăng ký học thêm một số học
phần chuyên môn ñể tích lũy ñủ số tín chỉ quy ñịnh cho chương trình, theo ñiều 24,
chương IV của Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
759/Qð-ðHM ngày 09 tháng 09 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường ðại Học Mở
Tp.HCM.

7 CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên ñược công nhận tốt nghiệp khi hội ñủ các tiêu chuẩn ở ñiều 26, chương IV
của Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 759/QððHM ngày 09 tháng 09 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường ðại Học Mở Tp.HCM.

8 THANG ðIỂM
Chương trình áp dụng thang ñiểm 10.

9 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
STT

Học phần

Mã học
phần

Số tín
chỉ

GHI
CHÚ

9.1

Khối kiến thức giáo dục ñại cương (không kể
GDTC và GDQP)

37

9.1.1

Lý luận Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

10

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin

5

CTK

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

CTK

3

ðường lối cách mạng của ðảng Cộng Sản Việt
Nam

3

CTK

Khoa học xã hội

4

4

Logic học

2

5

Pháp luật ñại cương

2

Ngoại ngữ

8

6

Tiếng Anh nâng cao 1

4

CTK

7

Tiếng Anh nâng cao 2

4

CTK

9.1.4

Toán- Tin học

15

CTK

8

Toán cao cấp

5

CTK

9

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

CTK

10

Nhập môn tin học

3

CTK

11

Toán kinh tế 2 (tối ưu hóa)

3

9.1.2

9.1.3
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STT

Học phần

Mã học
phần

Số tín
chỉ

GHI
CHÚ
CTK

9.1.5

Giáo dục thể chất

5

12

Giáo dục thể chất 1

2

13

Giáo dục thể chất 2

3

Giáo dục quốc phòng

7

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

99

Kiến thức cơ sở của khối ngành

6

14

Kinh tế vi mô 1

3

CTK

15

Kinh tế vĩ mô 1

3

CTK

Kiến thức cơ sở ngành

31

16

Kinh tế lượng

3

17

Dự báo trong kinh doanh

3

18

Nguyên lý kế toán

3

CTK

19

Quản trị học

3

CTK

20

Quản trị dự án

4

21

Toán tin học (toán rời rạc)

4

CTK

22

Kiến trúc máy tính

3

CTK

23

Hệ ñiều hành

3

CTK

24

Hệ thống thông tin quản lý

3

CTK

25

Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp

2

Kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành

37

9.2.3.1

Phần bắt buộc

31

26

Cơ sở lập trình

3

CTK

27

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

CTK

28

Nhập môn cơ sở dữ liệu

4

CTK

29

Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

3

CTK

30

Nhập môn mạng máy tính (mạng và truyền thông)

4

CTK

31

Quản trị hệ cơ sở dữ liệu

3

32

Phân tích thiết kế hệ thống

4

33

Lập trình cơ sở dữ liệu

3

34

An toàn và bảo mật thông tin

3

9.1.6
9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

4

CTK
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STT
9.2.3.2

Học phần

TỪ 2009

Mã học
phần

Phần tự chọn

Số tín
chỉ

GHI
CHÚ

6

Sinh viên chọn tối thiểu 6 tín chỉ trong số các học phần sau:
35

Quản lý dự án phần mềm

3

36

Công nghệ mã nguồn mở

3

37

Lập trình web

3

38

Lập trình Java

3

39

Công nghệ phần mềm

3

40

Lập trình giao diện

3

9.2.4

Kiến thức bổ trợ

15

Phần bắt buộc

6

41

Tiếng Anh chuyên ngành 1

3

42

Tiếng Anh chuyên ngành 2

3

Phần tự chọn

9

9.2.4.1

9.2.4.2

Sinh viên chn ti thiu 9 tín ch trong các hc phn sau cho m"i ð$nh h%&ng
ð$nh h%&ng: Qu)n lý doanh nghi-p
43

Quản trị vận hành

3

44

Quản trị nhân lực

3

45

Quản trị tài chính

3

46

Quản trị rủi ro

3

47

Quản trị Marketing

3

48

Kinh doanh quốc tế

3

49

Thiết lập và thẩm ñịnh dự án ñầu tư

3

50

Lập kế hoạch kinh doanh

3

ð$nh h%&ng: Qu)n tr$ tài chánh
51

Toán tài chánh

3

52

Kế toán quản trị

3

53

Quản trị tài chánh

3

54

Thị trường chứng khoán

3

55

Phân tích báo cáo tài chính

3

56

Tài chính quốc tế

3

57

Thiết lập và thẩm ñịnh dự án ñầu tư

3

58

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

4
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STT

Học phần

Mã học
phần

Số tín
chỉ

GHI
CHÚ

ð$nh h%&ng: Qu)n lý khu v0c công
59

Tài chính công

3

60

Quản lý ñô thị

3

61

Thương mại ñiện tử

3

62

Quản trị nhân lực

3

63

Thiết lập và thẩm ñịnh dự án ñầu tư

3

Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp

10

64

Thực tập tốt nghiệp

3

65

Khóa luận tốt nghiệp

7

9.2.5

Hoặc học các học phần sau:
- Các vấn ñề cơ sở của hệ thống thông tin kinh tế

4

- Kỹ năng lập trình quản lý

3

Tổng cộng

135

10 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (DỰ KIẾN)
HỌC KỲ 1

STT

Học phần

Số tín
chỉ

GHI
CHÚ

1

Kinh tế vi mô 1

3

CTK

2

Toán cao cấp

5

CTK

3

Nhập môn tin học

3

CTK

4

Tiếng Anh nâng cao 1

4

5

Giáo dục thể chất 1 (2TC)
Tổng cộng

6

Mã học
phần

CTK
15
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HỌC KỲ 2

STT

Học phần

Mã học
phần

Số tín
chỉ

GHI
CHÚ

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

5

CTK

2

Cơ sở lập trình

3

CTK

3

Kinh tế vĩ mô 1

3

CTK

4

Pháp luật ñại cương

2

CTK

5

Tiếng Anh nâng cao 2

4

6

Giáo dục thể chất 2 (3 TC)

CTK

7

Giáo dục quốc phòng (7TC)

CTK

Tổng cộng

17

HỌC KỲ 3

STT

Học phần

Mã học
phần

Số tín
chỉ

GHI
CHÚ

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

CTK

2

Quản trị học

3

CTK

3

Logic học

2

4

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

5

Anh văn chuyên ngành 1

3

6

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

7

Môn bổ trợ tự chọn 1

3

Tổng cộng

CTK

CTK

20

HỌC KỲ 4

STT

Học phần

Mã học
phần

Số tín
chỉ

GHI
CHÚ
CTK

1

ðường lối cách mạng của ðảng Cộng Sản Việt Nam

3

2

Toán kinh tế 2

3

3

Nguyên lý kế toán

3

4

Anh văn chuyên ngành 2

3

5

Kiến trúc máy tính

3

6

Môn bổ trợ tự chọn 2

3

Tổng cộng
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HỌC KỲ 5

STT

Học phần

Mã học
phần

Số tín
chỉ

GHI
CHÚ

1

Kinh tế lượng

3

2

Nhập môn mạng máy tính

4

CTK

3

Toán tin học (toán rời rạc)

4

CTK

4

Nhập môn cơ sở dữ liệu

4

CTK

5

Môn bổ trợ tự chọn 3

3

Tổng cộng

18

HỌC KỲ 6

STT

Học phần

Mã học
phần

Số tín
chỉ

GHI
CHÚ

1

Quản trị dự án

3

2

Dự báo trong kinh doanh

3

3

Hệ ñiều hành

3

CTK

4

Hệ thống thông tin quản lý

3

CTK

5

Lập trình cơ sở dữ liệu

3

6

Môn chuyên ngành tự chọn 1

3

7

Môn tích lũy tốt nghiệp 1
Tổng cộng

18

HỌC KỲ 7

STT

Học phần

Số tín
chỉ

GHI
CHÚ
CTK

1

Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

3

2

Phân tích thiết kế hệ thống

4

3

Quản trị hệ cơ sở dữ liệu

3

4

Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp

2

5

An toàn và bảo mật thông tin

3

6

Môn chuyên ngành tự chọn 2

3

7

Môn tích lũy tốt nghiệp 2
Tổng cộng

8

Mã học
phần

18
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HỌC KỲ 8

STT

Môn

Mã học
phần

Số tín
chỉ

1

Thực tập tốt nghiệp

3

2

Khóa luận tốt nghiệp hoặc học thêm 2 học phần
chuyên môn

7

Tổng cộng

GHI
CHÚ

10

11 MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN
11.1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin (5 tín chỉ)

Thực hiện theo Quyết ñịnh số 52/2008/Qð-BGDðT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo.
Môn học trước: Không
•

Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất ñể từ ñó có thể tiếp cận ñược nội dung Môn
học Tư tưởng Hồ Chí Minh và ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt
Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của ðảng;

•

Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên;

•

Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung
nhất ñể tiếp cận các khoa học chuyên ngành ñược ñào tạo

11.2

Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)

Thực hiện theo Quyết ñịnh số 52/2008/Qð-BGDðT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo.
Môn học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
•

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, ñạo ñức, giá trị văn hoá,
Hồ Chí Minh.

•

Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin.

•

Cùng với Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tạo lập
những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành ñộng của ðảng và
của cách mạng nước ta.

•

Góp phần xây dựng nền tảng ñạo ñức con người mới

11.3

ðường lối cách mạng của ðảng Cộng Sản Việt Nam (3 tín chỉ)

Thực hiện theo Quyết ñịnh số 52/2008/Qð-BGDðT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo.
Môn học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và môn Tư tưởng
Hồ Chí Minh
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•

Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của ñường lối cách mạng của
ðảng Cộng sản Việt Nam, trong ñó chủ yếu tập trung vào ñường lối của ðảng
thời kỳ ñổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của ñời sống xã hội phục vụ cho
cuộc sống và công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh ñạo của
ðảng, theo mục tiêu, lý tưởng của ðảng.

•

Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành ñể chủ ñộng, tích cực trong giải
quyết những vấn ñề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo ñường lối, chính
sách, pháp luật của ðảng và Nhà nước.

11.4

Logic học (2 tín chỉ)

Môn học trước: không
Cung cấp những tri thức cơ bản của logic hình thức, mối liên hệ hữu cơ giữa logic học
và triết học, các phương pháp ñặc thù của logic học hình thức, các quy luật logic cơ
bản và vai trò, ý nghĩa quan trọng của logic học trong việc hình thành, rèn luyện thói
quen tư duy logic chặt chẽ, trình bày vấn ñề một cách khoa học.
Môn học cũng trang bị những kỹ năng nắm vững nguồn gốc, bản chất, ñặc ñiểm và
quan hệ của các khái niệm phán ñoán, suy luận, chứng minh logic thường dùng, từ ñó
vận dụng thành thạo các quy luật logic trong tư duy, tránh sai lầm thường gặp trong suy
nghĩ và trình bày vấn ñề.

11.5

Pháp luật ñại cương (2 tín chỉ)

Môn học trước: không
Môn học trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa
học pháp lý về Nhà nước và Pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc
như hiến pháp, hành chính, dân sự, hình sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Nội dung chính của Môn học trình bày những khái niệm cơ bản về nhà nước và pháp
luật, phân tích cấu trúc bộ máy nhà nước, chức năng và thẩm quyền của các cơ quan
nhà nước trong bộ máy nhà nước. Ngoài ra, Môn học còn giúp sinh viên xác ñịnh tính
chất pháp lý và cơ cấu của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xác ñịnh hệ thống
các ngành luật trong hệ thống pháp luật của nhà nước Việt Nam. Bên cạnh ñó, Môn
học còn trình bày những nội dung cơ bản về Luật hành chính, Luật hình sự và Luật dân
sự với tư cách là ba ngành luật chủ yếu của hệ thống pháp luật, ñể từ ñó người học có
thể dễ dàng tiếp cận với các ngành luật khác phát sinh từ các ngành luật chủ yếu này.

11.6

Tiếng Anh nâng cao 1 (4 tín chỉ)

Môn học trước: Tiếng Anh căn bản 2
Môn học tiên quyết: Tiếng Anh căn bản 2
Môn học này cung cấp các kiến thức tiếng Anh nhằm giúp sinh viên phát triển cả bốn kỹ
năng Nghe – Nói – ðọc – Viết ở trình ñộ sơ trung cấp, cũng như nâng cao khả năng
phát âm và bổ sung một lượng từ vựng thông dụng xoay quanh các chủ ñề quen thuộc
của cuộc sống. Mục ñích của môn học là phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh ñồng
thời với kỹ năng tư duy nhằm giúp sinh viên có khả năng suy nghĩ ñộc lập.
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Tiếng Anh nâng cao 2 (4 tín chỉ)

Môn học trước: Tiếng Anh nâng cao 1
Môn học tiên quyết: Tiếng Anh nâng cao 1
Sau khi học xong môn này, người học có thể sử dụng 4 kỹ năng Nghe – Nói – ðọc –
Viết ñể giao tiếp ở trình ñộ Trung cấp. Các chủ ñiểm ngôn ngữ mà họ có thể sử dụng
ñược như: những thay ñổi trong cuộc sống hiện tại so với quá khứ và tương lai, công
việc phù hợp khả năng bản thân, các quốc gia, kỳ quan trên thế giới, một bộ phim hay
một quyển sách hay. ðối với kỹ năng viết, người học có thể viết ñược một ñoạn văn từ
70 ñến 100 từ.

11.8

Toán cao cấp (5 tín chỉ)

Môn học trước: không

Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết ñể tiếp thu các
môn toán kinh tế, các môn kinh tế và rèn luyện phương pháp tư duy toán học ñể
vận dụng vào việc học tập, nghiên cứu cũng như giải quyết các vấn ñề thực tiễn.
Môn học này bao gồm các nội dung: Hàm số, giới hạn và sự liên tục của hàm số.
ðạo hàm và vi phân của 2 hàm biến số; Tích phân bất ñịnh và tích phân xác
ñịnh; Chuỗi số và hàm số; Vectơ và không gian vetơ; ðịnh thức, ma trận; Hệ
phương trình tuyến tính.
11.9 Lý thuyết xác suất và thống kê toán (3 tín chỉ)
Môn học trước: Toán cao cấp
Môn học ñược kết cấu thành hai phần tương ñối ñộc lập về cấu trúc nhưng có liên
quan chặt chẽ về nội dung:
Phần lý thuyết xác suất giới thiệu tính qui luật của các hiện tượng ngẫu nhiên.
Phần thống kê toán bao gồm các nội dung: Cơ sở lý thuyết về ñiều tra chọn mẫu, một
phương pháp ñược dùng khá phổ biến trong ñiều tra, khảo sát các dữ liệu kinh tế và
ñiều tra xã hội học; Các phương pháp ước lượng và kiểm ñịnh giải thuyết thống kê
trong nghiên cứu các vấn ñề thực tế nói chung và các vấn ñề kinh tế nói riêng.

11.10 Nhập môn tin học (3 tín chỉ)
Môn học trước: Không
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin:
•

Giới thiệu tổng quát về cấu trúc, thông số kỹ thuật, hoạt ñộng của 1 hệ thống
máy tính ñiện tử.

•

Trình bày các nguyên tắc cơ sở của biểu diễn, xử lý thông tin trong MTðT.

•

Trình bày các khái niệm cơ sở và hoạt ñộng của hệ ñiều hành WINDOWS.

• Hướng dẫn sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word, phần mềm
bảng tính Excel.
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11.11 Toán kinh tế 2 ( 3 tín chỉ)
Môn học trước: Toán cao cấp
Toán kinh tế không phải là một nhánh của kinh tế học như là kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô
hay kinh tế quốc tế. Thay vào ñó, Toán kinh tế là một phương pháp tiếp cận ñể phân
tích kinh tế, trong ñó, các nhà kinh tế học sử dụng các công cụ toán ñể nêu vấn ñề và
giải quyết vấn ñề kinh tế. Các vấn ñề kinh tế này có thể là kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô,
kinh tế môi trường….
Môn học mô tả những trường hợp sử dụng các công cụ toán học như hình học, ma
trận, ñại số, ñạo hàm và tích phân, phương trình vi phân…
Môn học ñề cập ñến phương pháp phân tích cân bằng, mô hình tuyến tinh, ma trận ñại
số, phương pháp so sánh tĩnh và khái niệm về ñạo hàm, qui tắc ñạo hàm và cách ứng
dụng trong phương pháp so sánh tĩnh, vấn ñề tối ưu hóa…

11.12

Giáo dục thể chất (5 tín chỉ)

Thực hiện theo Quyết ñịnh số 3244/GD-ðT ngày 12 tháng 09 năm 1995 và Quyết ñịnh
số: 1262/GD-ðT ngày 12 tháng 04 năm 1997của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ñào tạo và
các qui ñịnh của nhà trường.
Chương trình Môn học Giáo dục thể chất nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng
cơ bản giúp sinh viên nắm vững kỹ thuật và phương pháp tập luyện các môn thể thao
theo nội dung chương trình, phát triển một cách toàn diện các tố chất thể lực, bảo vệ và
tăng cường sức khỏe phòng chống bệnh tật, nâng cao khả năng học tập và lao ñộng
phục vụ xã hội,góp phần hình thành nên những phẩm chất ý chí như lòng dũng cảm,
tính tự tin, kiên trì vượt khó, ý thức tổ chức kỷ luật.

11.13

Giáo dục quốc phòng (7 tín chỉ)

Thực hiện theo Quyết ñịnh số:81/2007/Qð-BGDðTngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo.
Giáo dục trí thức trẻ kiến thức cơ bản về ñường lối quốc phòng, an ninh của ðảng và
công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; về truyền thống ñấu tranh chống
ngoại xâm của dân tộc, về nghệ thuật quân sự Việt Nam; về chiến lược "diễn biến hòa
bình", bạo loạn lật ñổ của các thế lực thù ñịch ñối với cách mạng Việt Nam.
Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết ñáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền
quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.

11.14 Kinh tế vi mô 1 (3 tín chỉ)
Môn học trước: không
Môn học giới thiệu các kiến thức cơ bản và cơ sở về hoạt ñộng của nền kinh tế thị
trường thông qua việc phân tích các quy luật kinh tế cơ bản. Môn học ñề cập ñến cung
cầu thị trường, lý thuyết người tiêu dùng, lý thuyết sản xuất, cấu trúc thị trường và tác
ñộng của các chính sách can thiệp thị trường của chính phủ.
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11.15 Kinh tế vĩ mô 1 (3 tín chỉ)
Môn học trước: Kinh tế vi mô 1
Môn học nhằm giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm ño lường
sản lượng quốc gia, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế, các chỉ số giá, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất
nghiệp của nền kinh tế. Ngoài ra, Môn học còn cung cấp những kiến thức về cách hình
thành lãi suất trên thị trường tiền tệ, tỷ giá hối ñoái trên thị trường ngoại tệ, cán cân
thanh toán. Bên cạnh ñó, Môn học còn ñưa ra một số mô hình như mô hình AS- AD ñể
giải thích các biến ñộng vĩ mô trong nên kinh tế cũng như dùng ñể phân tích chính sách
kinh tế vĩ mô của chính phủ và dùng ñể giải thích mối quan hệ giữa lạm phát và thất
nghiệp trong ngắn và dài hạn.

11.16 Kinh tế lượng (3 tín chỉ)
Môn học trước: Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Môn học giúp cho sinh viên hiểu ñược khái niệm về Kinh tế lượng và vai trò của Kinh tế
lượng. Bên cạnh ñó, Môn học còn hướng dẫn cho sinh viên sử dụng ñược ít nhất một
phần mềm chuyên dụng trong Kinh tế lượng. Ngoài ra Môn học cung cấp những kiến
thức cơ bản và kỹ năng ñể ước lượng các quan hệ kinh tế, kiểm chứng các lý thuyết
kinh tế dựa trên cơ sở những dữ liệu thực tế. ðồng thời, sinh viên có thể kết hợp
những kiến thức của kinh tế vi mô, vĩ mô và kinh tế lượng ñể ứng dụng vào thực tế như
biết phân tích một số vấn ñề và dự báo về kinh tế dựa trên một số mô hình hồi qui cơ
bản.

11.17 Dự báo trong kinh doanh (3 tín chỉ)
Môn học trước: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Kinh tế lượng
Môn học này giúp cho sinh viên nghiên cứu và lựa chọn phương pháp dự báo thích
hợp trong quá trình lập kế hoạch. Nội dung chính bao gồm: các khái niệm cơ bản sử
dụng trong dự báo; nguồn thông tin; lựa chọn phương pháp dự báo; dự báo với
phương pháp trung bình ñộng và ñường số mũ; dự báo với phương pháp hồi quy; dự
báo với phương pháp phân tích dãy số thời gian; dự báo với phương pháp Box –
Jenkins; dự báo với phương pháp phán ñoán chủ quan. Việc nghiên cứu lý thuyết gắn
liền với việc sử dụng các phần mềm Excel- Based ForecastX và SPSS trong thực tập.

11.18 Nguyên lý kế toán (3 tín chỉ)
Môn học trước: Không
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết kế toán: Các khái niệm, bản
chất, ñối tượng, mục ñích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; Các phương
pháp kế toán; Quá trình thu thập, ghi chép số liệu kế toán, trình tự kế toán các quá trình
kinh doanh chủ yếu; Các hình thức kế toán; Nội dung và các hình thức tổ chức công
tác kế toán.

11.19 Quản trị học (3 tín chỉ)
Môn học trước: không
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị và sự vận dụng thực tiễn doanh
nghiệp của nó như: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Môi trường quản
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trị; Các lý thuyết quản trị (cổ ñiển và hiện ñại); Các chức năng của quản trị: hoạch ñịnh,
tổ chức, giám ñốc/ñiều hành và kiểm tra/kiểm soát. Môn học còn cập nhật một số vấn
ñề mới của quản trị học hiện ñại như quản trị thông tin và ra quyết ñịnh, quản trị sự ñổi
mới/thay ñổi, quản trị xung ñột, quản trị rủi ro và cơ hội của một doanh nghiệp.

11.20 Quản trị dự án (3 tín chỉ)
Môn học trước: Quản trị học
Nội dung chính của môn học bao gồm: giới thiệu về quản trị dự án; các công cụ và kỹ
thuật cơ bản ñể quản trị dự án, các vấn ñề nhà quản trị dự án phải ñối mặt, làm sao ñể
kiểm soát và quản lý thành công dự án; quá trình quản trị dự án bao gồm hoạch ñịnh,
triển khai, kiểm soát, ñánh giá việc thực hiện dự án và ra quyết ñịnhcấp thông tin thích
hợp cho quá trình ra quyết ñịnh ngắn hạn, dài hạn của nhà quản trị.

11.21 Toán tin học (4 tín chỉ)
Môn học trước: Kỹ thuật lập trình
Nội dung Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức toán rời rạc, hướng dẫn cài
ñặt các thuật toán ñược giới thiệu; Ap dụng các kiến thức toán rời rạc vào các ví dụ
bằng số và lập trình.

11.22 Kiến trúc máy tính (3 tín chỉ)
Môn học trước: Nhập môn tin học và Cơ sở lập trình
Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc và hoạt ñộng
máy vi tính; Trình bày chi tiết về hoạt ñộng của máy vi tính theo nguyên tắc khảo sát
hoạt ñộng của các thành phần cấu trúc là bus, bộ xử lý, bộ nhớ, tập lệnh.

11.23 Hệ ñiều hành (3 tín chỉ)
Môn học trước: Kiến trúc máy tính
Nội dung của Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc và hoạt
ñộng của hệ ñiều hành (HðH);

11.24 Hệ thống thông tin quản lý (3 tín chỉ)
Môn học trước: Nhập môn tin học, Quản trị học
Môn học cung cấp những kiến thức và kỹ năng về hệ thống thông tin quản lý như một
trong các bộ phận chức năng quan trọng nhất tạo nên sự thành công của mọi tổ chức
kinh tế xã hội hiện ñại. Môn học trình bày cách thức sử dụng và tái tổ chức hệ thống
thông tin ñể khai thác hệ thống một cách có hiệu quả nhằm góp phần tạo ra những
hàng hoá và dịch vụ có chất lượng cao và dành ñược lợi thế cạnh tranh.
Nội dung của môn học bao gồm: Những khái niệm cơ sở về hệ thống thông tin quản lý;
Các yếu tố cấu thành; Vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hệ thống trong tổ chức;
Những phương thức mà hệ thống trợ giúp các hoạt ñộng kinh doanh, hỗ trợ việc ra
quyết ñịnh và tạo ra lợi thế cạnh tranh; Quy trình tổ chức và phương pháp tiến hành
giải quyết những vấn ñề kinh doanh bằng hệ thống thông tin dựa trên cơ sở công nghệ
thông tin; Nghiên cứu một vài hệ thống thông tin tiêu biểu dưới dạng khảo sát tình
huống (Case Study).
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11.25 Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp (2 tín chỉ)
Môn học trước: Kinh tế vĩ mô , Kinh tế vi mô .
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về vai trò của quản trị nhân sự trong tổ
chức, chiến lược của tổ chức và quản lý nhân sự, cơ sở luật pháp về nhân sự, tuyển
chọn và bố trí lao ñộng, ñánh giá thực hiện công việc, ñào tạo và phát triển nhân lực,
thù lao và các phúc lợi dịch vụ cho người lao ñộng, các quan hệ lao ñộng và những vấn
ñề có liên quan.

11.26 Cơ sở lập trình (3 tín chỉ)
Môn học trước : không
Môn học này giúp cho sinh viên tiếp cận cách lập trình trên máy tính, hình thành bước
ñầu tư duy thuật toán, tư duy lập trình thông qua ngôn ngữ lập trình “C++”. ðây là Môn
học ñược xem là nền tảng trong lập trình. Những kiến thức về lập trình này ñược sử
dụng trong hầu hết các Môn học về ngành Tin học sau này. Nội dung của Môn học sẽ
cung cấp cho sinh viên một số khái niệm về ngôn ngữ lập trình C++; Các bước thực
hiện một chương trình; Các kiểu dữ liệu và khai báo; Phép toán và biểu thức; Các cấu
trúc ñiều khiển; Hàm; Mảng
Học xong môn này sinh viên phải lập trình ñược những bài toán cơ bản về tính toán.
Biết cách tạo một thuật giải, chuyển thành chương trình từ bài toán cụ thể và sử dụng
thành thạo ngôn ngữ C++ trong lập trình cấu trúc.

11.27 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4 tín chỉ)
Môn học trước: Cơ sở lập trình
Nội dung của Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cách thức xây
dựng các cấu trúc dữ liệu cơ bản; Các thao tác (phép toán) tương ứng trên các cấu
trúc dữ liệu; Phương pháp thiết kế , nội dung hình thức các giải thuật; Thấy ñược tính
hiệu quả khác nhau của mỗi loại cấu trúc dữ liệu khi dùng chúng ñể lưu trữ, tổ chức,
truy xuất và sửa ñổi thông tin trong các hệ thống dữ liệu cụ thể; Biểu diễn và hiện thực
ñược các cấu trúc dữ liệu cơ bản và các phép toán (thuật toán) tương ứng trong C++;
Lựa chọn ñược các mô hình và cấu trúc dữ liệu cũng như giải thuật tương ứng cho các
bài toán thực tế.

11.28 Nhập môn cơ sở dữ liệu (4 tín chỉ)
Môn học trước: Cơ sở lập trình
Nội dung của Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ
liệu, hiểu ñược ý nghĩa và vai trò của cơ sở dữ liệu, kiến thức về cơ sở dữ liệu quan
hệ, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL, và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Môn học còn cung cap
các kiến thức làm nền tảng cho sinh viên học tiếp Môn học Cơ sở dữ liệu nâng cao và
Phân tích thiết kế hệ thống, và giúp ích cho sinh viên trong việc xây dựng các ứng dụng
phần mềm có dùng cơ sở dữ liệu khi làm ñề tài hay sau khi ra trường.
Học xong Môn học này sinh viên phải có ý thức và kiến thức ñể nhắm tới việc xây dựng
một cơ sở dữ liệu tốt. Sinh viên phải có khả năng xây dựng ñược một ứng dụng cơ sở
dữ liệu ñơn giản bằng MS Access.
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11.29 Phát triển hệ thống thông tin kinh tế (3 tín chỉ)
Môn học trước: Hệ thống thông tin quản lý, Nhập môn cơ sở dữ liệu
Môn học trình bày các khái niệm phân tích, thiết kế và cài ñặt hệ thống thông tin theo
năm công ñoạn của chu kỳ phát triển hệ thống: Hình thành và ñánh giá tính khả thi của
dự án xây dựng hệ thống; Phân tích hệ thống; Thiết kế hệ thống; Triển khai cài ñặt hệ
thống; Vận hành và bảo trì hệ thống. Sau khi hoàn tất Môn học, sinh viên sẽ có tầm
nhìn hệ thống thông tin dưới góc ñộ của nhà quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh,
hiểu ñược quy trình phát triển hệ thống và nắm ñược những kỹ thuật cần thiết cho quá
trình phân tích, thiết kế và cài ñặt hệ thống.

11.30 Nhập môn mạng máy tính (4 tín chỉ)
Môn học trước: Cơ sở lập trình , Kiến trúc máy tính
Nội dung của Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Mạng Máy Tính;
Nguyên lý và hoạt ñộng của các lớp (layer) dựa trên kiến trúc Mạng Máy Tính theo
chuẩn OSI kết hợp với bộ giao thức TCP/IP bao gồm các lớp Data Link, MAC, Network,
Transport, Application; Giới thiệu hoạt ñộng của những Mạng Máy Tính phổ biến như
TCP/IP, Internet …

11.31 Quản trị hệ cơ sở dữ liệu (3 tín chỉ)
Môn học trước: Nhập môn cơ sở dữ liệu
Môn học giới thiệu cho sinh viên các khái niệm chung về quản lý một hệ cơ sở dữ liệu
(bao gồm phần cứng, phần mềm, người dùng, bảo mật…). Môn học này cũng cung
cấp cho sinh viên các kỹ năng căn bản ñể quản trị một hệ cơ sở dữ liệu như cài ñặt hệ
cơ sở dữ liệu trên máy chủ, tạo kết nối từ các máy người dùng, quản lý tài khoản người
dùng, phân quyền, sao lưu và phục hồi hệ thống.

11.32 Phân tích thiết kế hệ thống (4 tín chỉ)
Môn học trước: Nhập môn Cơ sở dữ liệu
Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về các khái niệm cơ bản một hệ thống thông tin;
cách tiếp cận phân tích một hệ thống thông tin tin học hóa, các giai ñoạn triển khai,
phương pháp luận và công cụ ñể thực hiện thiết kế và hiện thực một hệ thông tin quản
lý tin học hóa.

11.33 Lập trình cơ sở dữ liệu (3 tín chỉ)
Môn học trước: Nhập môn cơ sở dữ liệu
Giới thiệu cho sinh viên làm quen với kỹ thuật lập trình CSDL, cụ thể là kỹ thuật lập
trình CSDL với Visual Basic; Cách liên kết với Cơ sở dữ liệu, thực hiện các xử lý như
cập nhật, tìm kiếm, xử lý trên Cơ sở dữ liệu liên kết.

11.34 An toàn và bảo mật thông tin (3 tín chỉ, trong ñó Lý thuyết: 2 tín chỉ,
Thực hành: 1 tín chỉ)
Nội dung môn học bao gồm:
•
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•

Nguyên nhân và các dạng mất an toàn thông tin

•

Sự vi phạm bảo mật-an toàn TT,phát hiện và khôi phục

•

Sử dụng mật mã

•

Các kỹ thuật cơ bản của mật mã

•

Sự toàn vẹn của dữ liệu

•

Tính xác thực trong mối quan hệ giao tiếp

•

Firewalls và Proxy Servers
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11.35 Quản lý dự án phần mềm (3 tín chỉ)
Môn học trước: không
Môn học này giới thiệu cho sinh viên khái niệm về quản lý một dự án phần mềm, các
quy trình chính trong một dự án phần mềm như thu thập yêu cầu người dùng, phân tích
và thiết kế, lập trình, kiểm tra, triển khai.
Sinh viên cũng sẽ ñược làm quen với các vấn ñề thường gặp và phương pháp giải
quyết trong quá trình quản lý một dự án phần mềm.

11.36 Công nghệ mã nguồn mở (3 tín chỉ, trong ñó Lý thuyết: 2 tín chỉ,
Thực hành: 1 tín chỉ)
Môn học trước: không
Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ ñiều hành Linux và
một số phần mềm ứng dụng mã nguồn mở thông dụng.
Học xong môn học này sinh viên phải có khả năng sử dụng hệ ñiều hành Linux và các
phần mềm ứng dụng trên Linux cho các công việc hàng ngày của mình, cũng như có
khả năng tự nghiên cứu sâu hơn về các phần mềm nguồn mở.

11.37 Lập trình web (3 tín chỉ, trong ñó Lý thuyết: 2 tín chỉ, Thực hành: 1 tín
chỉ)
Môn học trước: Nhập môn mạng máy tính
Môn học cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết ñể phát triển các
ứng dụng Web với công cụ Microsoft Visual Studio.
Học xong môn học này sinh viên phải có khả năng phát triển các ứng dụng Web ở mức
trung cấp và nâng cao. Sinh viên có thể xây dựng các ứng dụng sử dụng .Net
Framework ñể thể hiện các trang HTML và nhận dữ liệu từ các trình duyệt client chạy
trên Internet

11.38 Lập trình Java (3 tín chỉ, trong ñó Lý thuyết: 2 tín chỉ, Thực hành: 1
tín chỉ)
Môn học này giới thiệu cho sinh viên ngôn ngữ lập trình Java và khái niệm máy ảo
Java. Sinh viên cũng sẽ ñược làm quen với một số công nghệ Java nền tảng như
Applet, JSP/Servlet, JNI, JDBC.
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11.39 Công nghệ phần mềm (3 tín chỉ, trong ñó Lý thuyết: 2 tín chỉ, Thực
hành: 1 tín chỉ)
Môn học mô tả các yếu tố cơ bản của công nghệ phần mềm, tầm quan trọng của công
nghệ phần mềm và các hoạt ñộng chính của công nghệ phần mềm như xác ñịnh tiến
trình, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử. ðối với mỗi hoạt ñộng này, môn học giới
thiệu các khái niệm liên quan, một số phương pháp, công nghệ, kỹ thuật, công cụ hỗ
trợ và nguyên lý thực hiện.

11.40 Lập trình giao diện (3 tín chỉ, trong ñó Lý thuyết: 2 tín chỉ, Thực hành:
1 tín chỉ)
Môn học trước: Cơ sở lập trình
Môn học này giúp cho sinh viên tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình VB và có ñược khả năng
hiện thực kiến thức lập trình cấu trúc minh họa cho các môn học khác. Ngoài ra còn
giúp cho sinh viên làm quen môi trường lập trình trực quan, và có kiến thức khái quát
về các ñối tượng giao diện thường dùng rất có ích cho sinh viên khi học các ngôn ngữ
lập trình cao cấp khác, và cũng là một công cụ hỗ trợ cho sinh viên dùng làm ñề tài
trong trường cũng như các dự án sau khi ra trường.
Học xong môn học này sinh viên phải có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình VB ñể
tạo nên các ứng dụng ñơn giản cũng như phải nắm ñược kiến thức cơ bản về lập trình
cấu trúc, lập trình ñáp ứng sự kiện và các ñối tượng giao diện cơ bản.

11.41 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (3 tín chỉ)
Môn học trước: Tiếng Anh nâng cao 2

11.42 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (3 tín chỉ)
Môn học trước: Tiếng Anh chuyên ngành 1

11.43 Quản trị vận hành (3 tín chỉ)
Môn học trước: Quản trị học
Môn học giúp cho sinh viên nắm vững các khái niệm, lý thuyết và phương pháp ñiều
hành trong lĩnh vực sản xuất. Nội dung chính của môn học bao gồm: Vai trò của quản
trị vận hành; thiết kế quy trình và công nghệ; bố trí mặt bằng; công suất và hoạch ñịnh
tổng hợp; quản lý tồn kho; sản xuất theo J.I.T và sản xuất tinh giản; ñiều ñộ sản xuất.

11.44 Quản trị nhân lực (3 tín chỉ)
Môn học trước: Quản trị học
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về vai trò của quản trị nhân lực trong tổ
chức, chiến lược của tổ chức và quản lý nhân lực, cơ sở luật pháp về nhân lực, tuyển
chọn và bố trí lao ñộng, ñánh giá thực hiện công việc, ñào tạo và phát triển nhân lực,
thù lao và các phúc lợi cho người lao ñộng, các quan hệ lao ñộng và những vấn ñề có
liên quan.

11.45 Quản trị tài chính (3 tín chỉ)
Môn học trước: Nguyên lý kế toán
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Môn học quản trị tài chính nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tài chính
của doanh nghiệp với các nội dung chủ yếu: Phân tích tài chính, sử dụng các ñòn cân
trong hoạt ñộng và tài trợ, xác ñịnh nhu cầu vốn, tổ chức nguồn vốn và các hình thức
huy ñộng vốn của doanh nghiệp, Xây dựng ngân sách ñầu tư vốn, rủi ro và lợi nhuận,
ðịnh giá chứng khoán và chi phí sử dụng vốn.

11.46 Quản trị rủi ro (3 tín chỉ)
Môn học trước: kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành
Môn học nhằm giúp sinh viên xác ñịnh, phân tích, ño lường và chấp nhận hoặc hạn chế
rủi ro tiềm ẩn trong các quyết ñịnh ñầu tư. Nội dung chủ yếu của học phần này bao gồm
khái niệm rủi ro, nhận diện rủi ro, ño lường rủi ro, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt ñộng, rủi
ro khác, nguồn gốc của rủi ro, quản lý và phân tán rủi ro.

11.47 Quản trị Marketing (3 tín chỉ)
Môn học trước: Quản trị học
Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức về quản trị marketing trong doanh
nghiệp, quá trình quản trị marketing bao gồm các giai ñoạn chính như phân tích - xây
dựng chiến lược - xây dựng chương trình - thực hiện - kiểm tra. Bên cạnh ñó các sinh
viên có ñược khả năng phân tích các cơ hội thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
cũng như dự báo nhu cầu thị trường phù hợp với khả năng và mục tiêu của doanh
nghiệp, biết cách xây dựng chiến lược marketing cũng như xây dựng các chương trình
marketing, tổ chức thực hiện và kiểm tra marketing.

11.48 Kinh doanh quốc tế (3 tín chỉ)
Môn học trước: Kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành
Môn học giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát về môi trường kinh doanh quốc tế, có
những hiểu biết nhất ñịnh về môi trường cũng như hoạt ñộng kinh doanh quốc tế trong
xu hướng hội nhập kinh tế hiện nay. Môn học giới thiệu các khái niệm hiện ñại về kinh
doanh quốc tế, những cơ hội cũng như thách thức trong xu hướng toàn cầu hóa hiện
nay. Môn học giúp học viên xác thấy ñược những khác biệt nổi bật giữa kinh doanh nội
ñịa và kinh doanh quốc tế ñể từ ñó có những ñiều chỉnh thích hợp cho từng thị trường
ở các quốc gia khác nhau.

11.49 Thiết lập và thẩm ñịnh dự án ñầu tư (3 tín chỉ)
Môn học trước: Kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành
Môn học cung cấp những kiến thức có liên quan ñến các nguyên tắc lý thuyết cũng như
những ứng dụng thực tiễn của thẩm ñịnh dự án, nghiên cứu tính khả thi của dự án,
nhận dạng những phí tổn và phúc lợi của dự án, những kỹ thuật trong phân tích và lựa
chọn dự án, ứng dụng máy vi tính trong phân tích dự án. Khi kết thúc khóa học, sinh
viên sẽ có ñược kiến thức và các kỹ năng cần thiết ñể thực hiện thẩm ñịnh về tài chính,
rủi ro, kinh tế và xã hội ñối với các dự án phát triển.

11.50 Lập kế hoạch kinh doanh (3 tín chỉ)
Môn học trước: Kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành
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Môn học nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh trong doanh
nghiệp. Trên cơ bản là cung cấp những kiến thức cần thiết ñể sinh viên có thể tổng hợp
và thiết lập bản kế hoạch kinh doanh từ mô tả về hình thức doanh nghiệp, xác ñịnh mục
tiêu kinh doanh, phân tích thị trường, lên kế hoạch marketing và vận hành doanh
nghiệp, dự kiến vốn cần thiết và ñánh giá khả năng sinh lợi, khả năng hoàn vốn, và các
dự báo hoạt ñộng kinh doanh cần thiết khác nhằm ñể ñón ñầu cơ hội làm ăn hay có thể
giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra. Việc thu thập thông tin ñể thực hiện kế hoạch
kinh doanh giúp sinh viên nhận dạng sự liên kết giữa các môn học trong chương trình
ñào tạo, sự phối hợp giữa các bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp, và mối quan hệ
giữa lý thuyết với thực tiễn.

11.51 Toán tài chính (3 tín chỉ)
Môn học trước: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Toán tài chính là môn học nghiên cứu cơ sở tính toán sự biến ñộng giá cả (của các
hợp ñồng, tài sản,...) trong các thị trường tài chính trên cơ sở Giải tích ngẫu nhiên. Nội
dung học phần gồm: Tính toán tài chính cơ bản, Mô hình ngẫu nhiên trong tài chính với
thời gian rời rạc, Mô hình ngẫu nhiên trong tài chính với thời gian liên tục, Tính toán
ngẫu nhiên và ứng dụng, và Phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng.

11.52 Kế toán quản trị (3 tín chỉ)
Môn học trước: Nguyên lý kế toán, Quản trị tài chính
Môn học này cung cấp những thông tin cơ bản về bản chất, chức năng, nội dung và
các phương pháp của kế toán quản trị; sự khác biệt và mối quan hệ giữa kế toán tài
chính và kế toán quản trị; các kiến thức cơ bản về phân loại chi phí và giá thành trong
kế toán quản trị. Trên cơ sở ñó xây dựng các phương pháp tính giá, phương pháp lập
dự toán, kiểm soát chi phí, phân tích chi phí trong mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi
nhuận cũng như tạo lập và cung cấp thông tin thích hợp cho quá trình ra quyết ñịnh
ngắn hạn và dài hạn.

11.53 Quản trị tài chính (3 tín chỉ)
Môn học trước: Nguyên lý kế toán
Môn học quản trị tài chính nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tài chính
của doanh nghiệp với các nội dung chủ yếu: Phân tích tài chính, sử dụng các ñòn cân
trong hoạt ñộng và tài trợ, xác ñịnh nhu cầu vốn, tổ chức nguồn vốn và các hình thức
huy ñộng vốn của doanh nghiệp, Xây dựng ngân sách ñầu tư vốn, rủi ro và lợi nhuận,
ðịnh giá chứng khoán và chi phí sử dụng vốn.

11.54 Thị trường chứng khoán (3 tín chỉ)
Môn học trước: Kiến thức cơ sở ngành
Môn học này ñề cập ñến cơ chế hoạt ñộng của thị trường chứng khoán : Tổng quan về
thị trường tài chính và thị trường chứng khoán; Nguồn cung ứng chứng khoán; Niêm
yết và phát hành chứng khoán; Các loại chứng khoán; Phương thức giao dịch trên thị
trường chứng khoán; Sở giao dịch chứng khoán; Những qui ñịnh pháp lý cơ bản về
chứng khoán và thị trường chứng khoán.
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11.55 Phân tích báo cáo tài chính (3 tín chỉ)
Môn học trước: Quản trị tài chính
Môn học sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức ñể có thể lập và phân tích các báo
cáo tài chính như : bảng cân ñối kế toán; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; báo cáo
lưu chuyển tiền tệ. Ngoài ra môn học còn trang bị cho sinh viên những kiến thức liên
quan ñến việc phân tích các hoạt ñộng ñầu tư; phân tích các hoạt ñộng tài trợ và chính
sách phân phối; phân tích khả năng sinh lợi; phân tích tình hình tín dụng; phân tích và
ñịnh giá vốn cổ phần; phân tích TTTC.

11.56 Tài chính quốc tế (3 tín chỉ)
Môn học trước: Kinh tế vĩ mô 1
Môn học tài chính quốc tế trang bị các kiến thức cơ bản và lý luận nghiệp vụ về hoạt
ñộng tài chính diễn ra trên bình diện quốc tế với các nội dung chủ yếu sau: tổng quan
về tài chính quốc tế, thị trường tài chính quốc tế, các ñịnh chế tài chính quốc tế, tài
chính công ty ña quốc gia, các hoạt ñộng thanh toán, tín dụng, ñầu tư quốc tế, chính
sách ñiều hành tỷ giá hối ñoái và xác lập cán cân thanh toán quốc tế, liên minh thuế
quan giữa các quốc gia.

11.57 Thiết lập và thẩm ñịnh dự án ñầu tư (3 tín chỉ)
Môn học trước: Kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành
Môn học cung cấp những kiến thức có liên quan ñến các nguyên tắc lý thuyết cũng như
những ứng dụng thực tiễn của thẩm ñịnh dự án, nghiên cứu tính khả thi của dự án,
nhận dạng những phí tổn và phúc lợi của dự án, những kỹ thuật trong phân tích và lựa
chọn dự án, ứng dụng máy vi tính trong phân tích dự án. Khi kết thúc khóa học, sinh
viên sẽ có ñược kiến thức và các kỹ năng cần thiết ñể thực hiện thẩm ñịnh về tài chính,
rủi ro, kinh tế và xã hội ñối với các dự án phát triển.

11.58 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (4 tín chỉ)
Môn học trước: Kiến thức cơ sở ngành
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực hành các nghiệp vụ ngân
hàng : huy ñộng vốn, các loại tiền gửi, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (sec, ủy
nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thẻ ngân hàng,….), dịch vụ ngân qũy, cho vay ngắn hạn , cho
vay trung và dài hạn, cho vay tiêu dùng, cho vay hộ nông nghiệp, cho thuê tài chính, tài
trợ xuất nhập khẩu, tài trợ dự án, và một số nghiệp vụ khác của ngân hàng thương mại.

11.59 Tài chính công (3 tín chỉ)
Môn học trước: Kinh tế vi mô 1
Môn học nhằm ñề cập ñến vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thông qua việc ứng
dụng những kiến thức mà sinh viên ñã học trong môn Kinh tế học vi mô, Kinh tế vĩ mô
cũng như môn Kinh tế công. Thông qua ñó, môn học sẽ ñi phân tích 1) chi tiêu của khu
vực công, bao gồm bảo hiểm xã hội và bảo trợ thu nhập; trong ñó ñề cập ñến thị
trường chăm sóc sức khỏe và vai trò của chính phủ trong thị trường này, vấn ñề bảo
hiểm xã hội, phân phối thu nhập cũng như ñề cập ñến những chương trình hỗ trợ thu
nhập cho người nghèo… và 2) hệ thống thuế, trong ñó ñề cập ñến mức thuế áp dụng
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cho cá nhân và các doanh nghiệp trong nền kinh tế, cũng như cách thức tài trợ thâm
hụt ngân sách của chính phủ.

11.60 Quản lý ñô thị (3 tín chỉ)
Môn học trước: Kiến thức cơ sở ngành và ngành
Nội dung môn học bao gồm tổng quan về ñô thị và quản lý ñô thị, bộ máy quản lý nhà
nước về ñô thị, quản lý quy hoạch và kiểm soát phát triển ñô thị, quản lý kinh tế ñô thị,
ñất ñai và nhà ở ñô thị, quản lý dân số- lao ñộng- việc làm, quản lý các công trình kết
cấu hạ tầng ñô thị, quản lý môi trường ñô thị, quản lý văn hóa- xã hội ñô thị, quản lý tài
chính ñô thị.

11.61 Thương mại ñiện tử (3 tín chỉ)
Môn học trước: Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành
Môn học giúp sinh viên hiểu biết về công nghệ Internet, các mô hình thương mại ñiện
tử và khám phá các ứng dụng kinh doanh của công nghệ phát triển này. Môn học sẽ
giúp sinh viên xác ñịnh các nguyên tắc và khái niệm cần thiết ñể mô tả và phân tích các
mô hình kinh doanh trực tuyến, hệ thống thanh toán ñiện tử, marketing trực tuyến.

11.62 Quản trị nhân lực (3 tín chỉ)
Môn học trước: Quản trị học
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về vai trò của quản trị nhân lực trong tổ
chức, chiến lược của tổ chức và quản lý nhân lực, cơ sở luật pháp về nhân lực, tuyển
chọn và bố trí lao ñộng, ñánh giá thực hiện công việc, ñào tạo và phát triển nhân lực,
thù lao và các phúc lợi cho người lao ñộng, các quan hệ lao ñộng và những vấn ñề có
liên quan.

11.63 Thiết lập và thẩm ñịnh dự án ñầu tư (3 tín chỉ)
Môn học trước: Kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành
Môn học cung cấp những kiến thức có liên quan ñến các nguyên tắc lý thuyết cũng như
những ứng dụng thực tiễn của thẩm ñịnh dự án, nghiên cứu tính khả thi của dự án,
nhận dạng những phí tổn và phúc lợi của dự án, những kỹ thuật trong phân tích và lựa
chọn dự án, ứng dụng máy vi tính trong phân tích dự án. Khi kết thúc khóa học, sinh
viên sẽ có ñược kiến thức và các kỹ năng cần thiết ñể thực hiện thẩm ñịnh về tài chính,
rủi ro, kinh tế và xã hội ñối với các dự án phát triển.

11.64 Thực tập tốt nghiệp, viết chuyên ñề tốt nghiệp (3 tín chỉ)
Sinh viên tham gia hoạt ñộng thực tế tại các doanh nghiệp trong thời gian 2 tháng. Qua
ñó hệ thống lại các kiến thức ñã học, tìm hiểu các ứng dụng tin học tại các cơ quan,
doanh nghiệp hoặc trên thị trường, từ ñó ñề xuất các biện pháp giải quyết những vấn
ñề ñã ñược tìm hiểu. Sau thời gian thực tập, sinh viên phải viết một báo cáo thực tập
tốt nghiệp và thi tốt nghiệp.
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11.65

TỪ 2009

Khóa luận tốt nghiệp hoặc học thêm một số môn học chuyên
môn (7 tín chỉ)

Sau khi thực tập tốt nghiệp, sinh viên sẽ ñược hướng dẫn thực hiện khóa luận tốt
nghiệp trong một thời gian nhất ñịnh nếu ñủ ñiều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, theo
mục 6.
Nếu sinh viên không ñủ tiêu chuẩn ñể làm Khóa luận tốt nghiệp thì ñăng ký học các
Môn học chuyên môn, theo mục 6.

12 Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy (Dự kiến)
12.1 Danh sách giảng viên cơ hữu của trường

STT

Họ và tên giảng viên

Năm
sinh

Văn bằng cao
nhất, ngành
ñào tạo

1

Bùi Anh Sơn

ThS

2

Hồ Quang Khải

1969

ThS – CNTT

3

Lê Hồng Thái

1960

ThS – CNTT,
Toán

4

Lê Thị Kim Dung

1962

ThS

5

Lê Xuân Trường

1965

TS - CNTT

6

Nguyễn Hòa

1962

TS – CNTT

Môn học/Môn học sẽ giảng dạy

Kinh tế vi mô 1
Nhập môn cơ sở dữ liệu
Quản trị hệ cơ sở dữ liệu
Nhập môn tin học
Toán tin học
Kinh tế vĩ mô 1
Cơ sở lập trình
Cấu trúc dữ liệu
Cấu trúc dữ liệu
Toán tin học
Toán cao cấp

7

Nguyễn ChínhThắng

1956

ThS – CNTT,
Toán

Lý thuyết xác suất và thống kê
toán
Toán tin học

8

Nguyễn Hữu Thân

1948

TS

9

Nguyễn L Kim Thy

1967

ThS – CNTT

10

Nguyễn Minh Hà

1972

TS

Quản trị nhân lực
Nhập môn cơ sở dữ liệu
Quản trị hệ cơ sở dữ liệu
Thiết lập và thẩm ñịnh dự án
ñầu tư
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Họ và tên giảng viên

Năm
sinh

Văn bằng cao
nhất, ngành
ñào tạo

11

Nguyễn Minh Kiều

1963

TS

Nghiệp vụ ngân hàng thương
mại

12

Nguyễn Tấn Bình

1958

TS

Toán tài chính

13

Nguyễn Thành Long

1958

ThS

Lập kế hoạch kinh doanh

14

Nguyễn Thị Trâm
Anh

1971

ThS - CNTT

Nhập môn tin học

15

Nguyễn Văn Thuận

1962

TS

Quản trị tài chính

16

Nguyễn Xuân Xuyên

1947

TS

Thị trường chứng khoán

STT

Môn học/Môn học sẽ giảng dạy

Kiến trúc máy tính
17

Ninh Xuân Hương

1966

ThS - CNTT

Nhập môn mạng máy tính
Hệ ñiều hành

24

18

Phan Thị Minh Huệ

1981

ThS

Tài chính quốc tế

19

Tô Oai Hùng

1959

ThS - CNTT

20

Trần Thành Trai

1939

TS – CNTT

21

Trần Trung Kiệt

1974

ThS – Toán

Toán cao cấp

22

Trịnh Thùy Anh

1974

TS

Quản trị dự án

23

Võ Minh Long

1976

ThS

Phân tích báo cáo tài chính

24

Võ Thanh Hải

1971

ThS - CNTT

Cơ sở lập trình
Công nghệ mã nguồn mở
Nhập môn cơ sở dữ liệu
Phân tích thiết kế hệ thống

Toán cao cấp
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12.2 Danh sách giảng viên thỉnh giảng

STT

Họ và tên giảng viên

Năm
sinh

Văn bằng
cao nhất,
ngành ñào
tạo

Môn học/Môn học sẽ giảng dạy

Cục cơ yếu ðảng-Chính quyền
ban cơ yếu chính phủ
(hưu)

1

ðào Thế Long

1950

TS – Viễn
Thông

2

Hoàng Thị Phương
Thảo

1962

TS

3

Lê Mậu Long

1960

4

Nguyễn ðức Trí

5

Nguyễn H Anh Vũ

6

Nguyễn Thị Ngọc
Thanh

7

Nguyễn Văn Thi

1965

8

Phan ðạt Phúc

1968

9

Phan Mỹ Trinh

1963

CN – Toán
Tin
TS

1977

ThS– CNTT

Quản trị Marketing
Phân viện công nghệ thông tin
Thương mại ñiện tử
Trường ñại học Ngân Hànhg

TS

Toán kinh tế 2

ThS

Quản trị học

ThS –
CNTT
CN – Toán
Tin

Quản lý dự án phần mềm
Công nghệ mã nguồn mở
Phân viện công nghệ thông tin
Thiết lập và thẩm ñịnh dự án ñầu
tư

10

Phước Minh Hiệp

11

Tô Tuấn

1954

TS-Tin học

Viện Công nghệ thông tin, trung
tâm Khoa học kỹ thuật &
Công nghệ quân sự, BQP

12

Trần Bá Nhẫn

1953

ThS

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

13

Trần Thu Vân

1963

ThS

Tài chính công

14

Trần Văn Lăng

1959

TS

TS – CNTT

Phân viện công nghệ thông tin

13 Cơ sở vật chất phục vụ học tập
13.1. Máy tính: Nhà trường có trên 450 máy vi tính cho sinh viên thực hành ñược
bố trí tại các phòng thực hành vi tính, các phòng chuyên dụng khác.
13.2. Hệ thống tư liệu và thư viện: Nhà trường có hệ thống tư liệu và thư viện
ñiện tử hiện ñại phục vụ cho ñào tạo.
13.3. Hệ thống mạng: các máy tính trong trường ñều ñược nối mạng và kết nối
Internet.
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14 Tài liệu học tập (Dự kiến)

STT

1.

Giáo trình/ Tập bài giảng

Slide bài giảng Toán cao cấp
G Giáo trình Toán cao cấp

Tác giả

Nguyễn Chính Thắng
Trần Ngọc Hội,

Nhà xuất bản

lưu hành nội bộ

Năm xuất
bản

2009
2002

Nguyễn Chính Thắng

2.

Slide bài giảng LT xác suất
và thống kê toán

Nguyễn Chính Thắng

lưu hành nội bộ

2009

3.

Slide bài giảng Nhập môn tin
học

Ninh Xuân Hương

lưu hành nội bộ

2009

4.

Slide bài giảng Cơ sở lập
trình
Giáo trình Cơ sở lập trình

Tô Oai Hùng

lưu hành nội bộ

2009
2005

5.

Slide bài giảng Kiến trúc máy Ninh Xuân Hương
tính

lưu hành nội bộ

2009

6.

Slide bài giảng Hệ ñiều hành

Tô Tuấn

lưu hành nội bộ

2009

Tiếng Anh căn bản

Khoa Ngoại ngữ,
ĐHMở

Lưu hành nội
bộ

2006

8.

Toán cao cấp- giải tích

Phạm Hồng Danh

ĐHQG HCM

2007

9.

LT xác suất và thống kê
toán

Đại Học kinh tế HCM

Thống kê

2006

10.

Slide bài giảng Cấu trúc dữ
liệu

Nguyễn Hòa

lưu hành nội bộ

2009

11.

Slide bài giảng Nhập môn
mạng máy tính

Ninh Xuân Hương

lưu hành nội bộ

2009

12.

Slide bài giảng Nhập môn cơ
sở dữ liệu

Nguyễn L Kim Thy

lưu hành nội bộ

2009

13.

Giáo trình Những nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa MácLênin

Bộ Giáo Dục ðào Tạo

NXB Chính trị
quốc gia

2009

14.

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí
Minh

Bộ Giáo Dục ðào Tạo

NXB Chính trị
quốc gia

2009

15.

Tài chính quốc tế

Nguyễn Minh Kiều

7.

26

Thống kê

2008
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STT

Giáo trình/ Tập bài giảng

Tác giả

16.

Thị trường chứng khoán

ðào Lê Minh

17.

Quản trị tài chính

Nguyễn Văn Thuận

18.

Slide bài giảng PT TK hệ
thống

Trần Thành Trai

TỪ 2009

Nhà xuất bản

Năm xuất
bản

CT quốc gia

2002

Thống Kê

2008

lưu hành nội bộ

2009

Nhà XB Trẻ

1996

Giáo trình Phân tích và thiết
kế hệ thống thông tin
Principles of Economics, 2nd
edition

N. Gregory Mankiw

Harcourt
College
Publishers

20.

Slide bài giảng Toán Tin Học

Nguyễn Hòa

lưu hành nội bộ

2009

21.

Slide bài giảng Lập trình cơ
sở dữ liệu

Nguyễn L Kim Thy

lưu hành nội bộ

2009

22.

Slide bài giảng Công cụ thiết
kế hệ thống thông tin

Trần Thành Trai

lưu hành nội bộ

2009

23.

Slide bài giảng Quản trị hệ
cơ sở dữ liệu

Hồ Quang Khải

lưu hành nội bộ

2009

24.

Slide bài giảng Công nghệ
mã nguồn mở

Phan ðạt Phúc

lưu hành nội bộ

2009

19.

2006

15 Hướng dẫn thực hiện chương trình
Khi thực hiện chương trình cần chú ý:
•

Tất cả các môn học ñược thực hiện theo ñúng ñề cương môn học ñược ñưa ra
trước khi môn học bắt ñầu.

•

ðối với các học phần tích lũy ñể tốt nghiệp, sinh viên phải tích lũy dần dần ở các
học kỳ.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG KHOA
(ðã ký)

(ðã ký)

TS. Lê Thị Thanh Thu

ThS. Nguyễn Thái Thảo Vy
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