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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
- Mã học phần: 0101060014
- Số tín chỉ: 2
- Học kỳ: 2
- Học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức giáo dục công dân những năm học trước, kiến thức trải
nghiệm thực tế
- Các học phần kế tiếp: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2, Tư tưởng
Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Việt Nam.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết
+ Thảo luận: 30tiết
+ Thực hành: 0 tiết
+ Tự học: 90 tiết
2. Mục tiêu của học phần

- Kiến thức: cung cấp những hiểu biết về các Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -
Lênin nhằm giúp cho sinh viên xác lập cơ sở lý luận để có thể tiếp cận nội dung môn học
Tư tưởng Hồ Chí Minh và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và
các môn học khác.

- Kỹ năng: Trang bị phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên
ngành được đào tạo, kỹ năng thuyết trình, thảo luận nhóm…

- Thái độ, chuyên cần: Hướng tới xây dựng, phát triển nhân sinh quan cách mạng và tu
dưỡng đạo đức con người mới.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số
vấn đề chung của môn học. môn học có 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế
giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin: Chủ nghĩa duy vật biện chứng,
phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với tự học:

Nội dung chi tiết Số tiết
Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể

của sinh viênLên lớp Tự
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Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

học và
tự

nghiên
cứu

Chương mở đầu
Nhập môn những
nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác-Lênin

3 8

I. Khái lược về chủ nghĩa
Mác-Lênin

- Sinh viên nắm
được những khái
niệm, các bộ phận
cấu thành và quá
trình hình thành,
phát triển của Chủ
nghĩa Mác-Lênin
- Nắm được đối
tượng mục đích và
yêu cầu khi nghiên
cứu môn học

-Nghiên cứu
trước: : tài liệu
[I]
Chương mở đầuII. Đối tượng, mục đích

và yêu cầu về phương
pháp học tập, nghiên cứu
những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa Mác-
Lênin

Phần thứ nhất
Thế giới quan và
phương pháp luận triết
học của chủ nghĩa Mác-
Lênin

- Sinh viên được
trang bị thế giới
quan, phương pháp
luận

Chương I.
Chủ nghĩa duy vật biện
chứng

6 12 Sinh viên nắm được
những vấn đề cơ
bản của chủ nghĩa
duy vật biện chứng

-Nghiên cứu
trước: : tài liệu
[I] nội dung
I.Chương I

I. Chủ nghĩa duy vật và
chủ nghĩa duy vật biện
chứng

- Nắm được chủ
nghĩa duy vật
- Sinh viên nắm
được chủ nghĩa duy
vật biên chứng

II. Quan điểm duy vật
biện chứng về vật chất, ý
thức và mối quan hệ giữa
vật chất và ý thức

Sinh viên nắm được
vấn đề cơ bản về
vật chất, ý thức và
mối quan hệ giữa
vật chất và ý thức

Chương II.
Phép biện chứng duy
vật

9 18 Nắm được những
vấn đề cơ bản của
phép biện chứng

-Nghiên cứu
trước: : tài liệu
[I] I.Chương II
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Tự
học và

tự
nghiên

cứu

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

với 3 bộ phận cơ
bản là: 2 nguyên lý,
3 quy luật và 6 cặp
phạm trù cơ bản

I. Phép biện chứng và
phép biện chứng duy vật

- Sinh viên nắm
được khái niệm
biện chứng
- Nắm được thế nào
là biện chứng duy
vật

II. Các nguyên lý cơ bản
của phép biện chứng duy
vật

Sinh viên nắm được
2 nguyên lý cơ bản
của phép biện
chứng

III. Các cặp phạm trù cơ
bản của phép biện chứng
duy vật

Sinh viên nắm được
nội dung cơ bản cảu
6 cặp phạm trù cơ
bản cảu phép biện
chứng

IV. Các quy luật cơ bản
của phép biện chứng duy
vật

3 5
Sinh viên nắm được
3 quy luật cơ bản
của phép biện
chứng

V. Lý luận nhận thức
duy vật biện chứng

Sinh viên nắm được
nhận thức và con
đường nhận thức
chân lý

-Nghiên cứu
trước: : tài liệu
[I] nội dung
V.Chương II

Chương III.
Chủ nghĩa duy vật lịch
sử

5 12
Sinh viên nắm được
những vấn đề của
chủ nghĩa duy vật
lịch sử

I. Vai trò của sản xuất
vật chất và quy luật quan
hệ sản xuất phù hợp với
trình độ phát triển của
lực lượng sản xuất

- Sinh viên nắm
được khái niệm sản
xuất vật chất
-- Sinh viên nắm
được vai trò của sản

-Nghiên cứu
trước: : Chương
III
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Tự
học và

tự
nghiên

cứu

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

xuất vật chất
- Sinh viên nắm
được nội dung quy
luật quan hệ sản
xuất phù hợp với
trình độ phát triển
của lực lượng sản
xuất

II. Biện chứng của cơ sở
hạ tầng và kiến trúc
thượng tầng

- Sinh viên nắm
được nội dung cơ
sở hạ tầng và kiến
trúc thượng tầng

III. Tồn tại xã hội quyết
định ý thức xã hội và
tính độc lập tương đối
của ý thức xã hội

Sinh viên nắm được
mối quan hệ giữa
tồn  tại xã hội quyết
định ý thức xã hội

IV. Hình thái kinh tế-xã
hội và quá trình lịch sử-
tự nhiên của sự phát triển
các hình thái kinh tế-xã
hội

Sinh viên nắm được
Khái niệm, kết cấu
và quá trình lịch sử-
tự nhiên của hình
thái kinh tế-xã hội

V. Vai trò của đấu tranh
giai cấp và cách mạng xã
hội đối với sự vận động,
phát triển của xã hội có
đối kháng giai cấp

3 5
Sinh viên nắm được
giai cấp và vai trò
của đấu tranh giai
cấp đối với sự phát
triển của xã hội có
đối kháng giai cấp
và cách mạng xã
hội và vai trò của
nó đối với sự phát
triển của xã hội có
đối kháng giai cấp

VI. Quan điểm của chủ
nghĩa duy vật lịch sử về

Sinh viên nắm được
con người và bản
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Tự
học và

tự
nghiên

cứu

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

con người và vai trò sáng
tạo lịch sử của quần
chúng nhân dân

chất của con người,
quần chúng nhân
dân và vai trò sáng
tạo lịch sử của quần
chúng nhân dân và
cá nhân

Tổng cộng 30 60

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
Căn cứ đánh giá:
- Tham gia lớp học
- Mức độ tích cực tương tác với Giảng viên trong giờ học
- Tham gia Bài tập nhóm
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
Căn cứ đánh giá:
- Bài thi giữa kỳ được tổ chức trong quá trình học.
- Hình thức thi: Trắc nghiệm hoặc  Tự luận, trắc nghiệm. Thời gian: 45->60 phút
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
- Bài thi kết thúc học phần do Khoa tổ chức
- Hình thức thi: Trắc nghiệm. Thời gian: 60 phút
6. Tài liệu học tập:
6.1. Tài liệu bắt buộc:
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –
Lênin, Nxb chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà nội, 2009.
6.2 Tài liệu tham khảo:

[2] Hội đồng biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo biên soạn, Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb Chính
trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà nội, 2004.

[3] Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb Giáo dục, Hà
nội, 2006.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng lần VI, VII, VIII, IX, X, Nxb
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà nội, 2006.

[5] Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin do Bộ môn Lý
luận chính trị, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng tàu biên soạn.
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6.3. Các website:
http://www.un.org 6. http://www.wto.org
http://www.aseansec.org 7. http://www.icj-cij.org
http://www.mofa.gov.vn 8. http://www.mot.gov.vn
http://www.moj.gov.vn
http://www.nciec.gov.vn

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Th«ng tin chung

- Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (P2)
- Mã học phần: 0101060015
- Sè tÝn chØ: 03
- Häc kú: 3
- Häc phÇn: B¾t buéc
- §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña CN M¸c-Lªnin phÇn 1.
- C¸c häc phÇn kÕ tiÕp: T tëng Hå ChÝ Minh, §êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng céng s¶n
ViÖt Nam.
- Giê tÝn chØ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng:
+ Nghe gi¶ng lý thuyÕt: 32 tiÕt
+ Th¶o luËn : 11 tiÕt
+ Thùc hµnh: 0
+ Tù häc: 86 tiÕt
2. Môc tiªu cña häc phÇn
3.1. VÒ kiÕn thøc:
- HiÓu ®îc mét c¸ch hÖ thèng nh÷ng häc thuyÕt kinh tÕ c¬ b¶n nhÊt cña chñ nghÜa M¸c-

Lªnin vÒ ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa.
- HiÓu ®îc sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n, tÝnh tÊt yÕu vµ néi dung cña c¸ch
m¹ng x· héi chñ nghÜa, qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña h×nh th¸i kinh
tÕ x· héi céng s¶n chñ nghÜa, nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ x· héi cã tÝnh quy luËt trong tiÕn
tr×nh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vµ triÓn väng cña chñ nghÜa x· héi.
3.2. VÒ kü n¨ng:

- Trªn c¬ së trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ mÆt lý luËn,  ngêi häc më réng vµ n©ng cao
nhËn thøc khoa häc vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, chÝnh trÞ-x· héi  hiÖn nay.
- BiÕt vËn dông kiÕn thøc lý luËn cña m«n häc vµo viÖc tiÕp cËn c¸c m«n khoa häc chuyªn
ngµnh vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn cña b¶n th©n mét c¸ch n¨ng ®éng, s¸ng t¹o.
3.3. VÒ th¸i ®é:
- N©ng cao lËp trêng t tëng chÝnh trÞ, nhËn thøc râ h¬n vÒ con ®êng ®i lªn CNXH ë
níc ta hiÖn nay.
- HiÓu râ, tin tëng vµ thùc hiÖn tèt chñ tr¬ng, ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ
níc trong c«ng cuéc ®æi míi.
3. Tóm tắt nội dung học phần: Môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
(Học phần 2)
Néi dung häc phÇn bao gåm hai phÇn: PhÇn thø nhÊt tr×nh bµy häc thuyÕt kinh tÕ cña chñ
nghÜa M¸c-Lªnin vÒ ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa. Cô thÓ lµ lµm râ c¸c ph¹m
trï, c¸c quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n th«ng qua c¸c häc thuyÕt nh : häc thuyÕt gi¸ trÞ, häc
thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d, häc thuyÕt vÒ chñ nghÜa t b¶n ®éc quyÒn vµ chñ nghÜa t b¶n ®éc
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quyÒn nhµ níc. PhÇn thø hai bao gåm nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-
Lªnin vÒ chñ nghÜa x· héi, vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n vµ c¸ch m¹ng x·
héi chñ nghÜa. Qua ®ã, chØ râ xu thÕ tÊt yÕu cña sù ra ®êi ph¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n
chñ nghÜa vµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nã còng nh nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ – x· héi cã
tÝnh quy luËt trong tiÕn tr×nh c¸ch m¹ng XHCN nh: x©y dùng nÒn d©n chñ, nhµ níc vµ
nÒn v¨n ho¸ x· héi chñ nghÜa; vÊn ®Ò d©n téc vµ t«n gi¸o trong tiÕn tr×nh x©y dùng chñ
nghÜa x· héi.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp

Tự
họcLý

thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

Ch¬ng 4
Häc thuyÕt gi¸
trÞ

8 16

I. §iÒu kiÖn ra ®êi,
®Æc trng vµ u thÕ
cña s¶n xuÊt hµng ho¸
II. Hµng ho¸
III. TiÒn tÖ
IV. Quy luËt gi¸ trÞ

Hiểu được các vấn đề liên
quán đến hàng hóa và giá trị
hàng hóa

§äc tríc tµi liÖu
ë nhµ:
TL1, Tr 190-203.
TL2, tr.58-68.

Ch¬ng 5
Häc thuyÕtgi¸
trÞ thÆng d

15 30

I. Sù chuyÓn ho¸ cña
tiÒn tÖ thµnh t b¶n
II. Sù s¶n xuÊt ra gi¸
trÞ thÆng d
III. Sù chuyÓn ho¸
cña gi¸ trÞ thÆng d
thµnh t b¶n, tÝch luü
t b¶n
IV. C¸c h×nh th¸i t b¶n
vµ c¸c h×nh thøc biÓu
hiÖn cña gi¸ trÞ thÆng
d

Hiểu được các vấn đề liên
quan đến giá trị thặng dư

Tríc khi ®Õn líp
®äc tríc
- TL1, tr 224-299.
- TL2, tr.96-146.
www.cpv.org.vn
www.marxists.org

Ch¬ng 6
Häc thuyÕt vÒ
chñ nghÜa t

4 1 10
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp

Tự
họcLý

thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

b¶n ®éc quyÒn
vµ chñ nghÜa
t b¶n ®éc
quyÒn nhµ níc

I. Chñ nghÜa t b¶n
®éc quyÒn
II. Chñ nghÜa t b¶n
®éc quyÒn nhµ níc
III. §¸nh gi¸ chung
vÒ vai trß vµ giíi h¹n
lÞch sö cña chñ nghÜa
t b¶n

Hiểu được bản chất của chủ
nghĩa tư bản độc quyền

§äc tríc:
- TL1, tr. 313-
336.
- TL2, tr. 157-
170.
www.cpv.org.vn
www.marxists.org

Ch¬ng 7
Sø mÖnh lÞch sö
cña giai cÊp
c«ng nh©n vµ
c¸ch m¹ng x
héi chñ nghÜa

8 16

I. Sø mÖnh lÞch sö cña
giai cÊp c«ng nh©n
II. C¸ch m¹ng x· héi
chñ nghÜa
III. H×nh th¸i kinh tÕ -
x· héi céng s¶n chñ
nghÜa

Hiểu được sứ mệnh của giai
cấp công nhân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa

§äc tríc:
- TL1, tr. 357-
370; 397-414.
- TL3, tr. 56- 104
www.cpv.org.vn
www.marxists.org

Ch¬ng 8
Nh÷ng vÊn ®Ò
chÝnh trÞ-x  héi
cã tÝnh quy
luËt trong tiÕn
tr×nh c¸ch
m¹ng x  héi
chñ nghÜa

4 1 10

I. X©y dùng nÒn d©n
chñ XHCN vµ nhµ

Hiểu được những vấn đề cần
quan tâm khi xây dựng Nhà

§äc tríc:
- TL1, tr 416-422;



10

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp

Tự
họcLý

thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

níc XHCN
II. X©y dùng nÒn v¨n
ho¸ XHCN
III. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
d©n téc vµ t«n gi¸o

nước XHCN 456-462.
- TL3, tr. 154-223
www.cpv.org.vn
www.marxists.org

Ch¬ng 9
Chñ nghÜa x
héi hiÖn thùc
vµ triÓn väng

4 8

I. Chñ nghÜa x· héi
hiÖn thùc
II. Sù khñng ho¶ng vµ
sôp ®æ cña m« h×nh
CNXH X«viÕt vµ
nguyªn nh©n cña nã
III. TriÓn väng cña
CNXH

Hiểu được thực trạng và triển
vọng của CNXH

§äc tríc:
- TL1, tr 468-477.
www.cpv.org.vn
www.marxists.org

Tổng 45 90

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thuc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập
6.1.  Tài liÖu b¾t buéc
1: Bé GD&§T, Gi¸o tr×nh Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin Nxb, NXB
ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2009.
6.2.  Tài liÖu tham kh¶o:
1: Bé GD&§T, Gi¸o tr×nh Kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c-Lªnin M¸c-Lªnin (dïng cho khèi ngµnh
kh«ng chuyªn kinh tÕ - qu¶n trÞ kinh doanh), Nxb CTQG, Hµ Néi, n¨m 2008.
2: Bé GD&§T, Gi¸o tr×nh Chñ nghÜa x· héi khoa häc, Nxb CTQG, Hµ Néi, 2006
3: §H Quèc gia Hµ Néi, Mét sè chuyªn ®Ò vÒ Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa
M¸c-Lªnin, NXB Lý luËn chÝnh trÞ, Hµ Néi, 2008.
4: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, VII, VIII, IX,
X, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, HN 1986, 1991, 1996, 2001, 2006.
5: Lê Kinh Nam (chủ biên), Bài giảng Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-
Lªnin Nxb, NXB Bà Rịa Vũng Tàu,, 2010.
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Các Website
http://www.un.orghttp://www.wto.org
http://www.aseansec.orghttp://www.icj-cij.org
http://www.mofa.gov.vnhttp://www.mot.gov.vn
http://www.moj.gov.vn
http://www.nciec.gov.vn

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Mã học phần: 060016
- Số tín chỉ: 2
- Học phần: bắt buộc
- Các mã học phần tiên quyết: 060014, 060015 (Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa
Mác – Lênin phần 1, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2)
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Qua nghiên cứu, học tập môn học sinh viên sẽ được trang bị có tính hệ thống
kiến thức về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ Chí Minh; 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 động của Đảng và của cách mạng nước ta; góp phần xây dựng nền tảng
đạo đức con người mới.
- Kỹ năng: Thông qua các hoạt động tổ chức lên lớp, phương giảng dạy hiện đại, sinh
viên sẽ được nâng cao các kỹ năng: thuyết trình, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, liên
hệ, vận dụng lý luận vào thực tiễn,…
- Thái độ: Nâng cao ý thức công dân, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, kế thừa và phát huy
truyền thống yêu nước; tu dưỡng và rèn luyện đạo đức mới.
3. Tóm tắt nội dung học phần
Ngoài chương mở đầu về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư
tưởng Hồ Chí Minh, nội dung môn học gồm 7 chương với những nội dung cơ bản
sau:1.Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 2.Tư tưởng Hồ
Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ
nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; 4. Tư tưởng Hồ Chí
Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc; 6.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; 7.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp

Tự
họcLý

thuyết

Bài
tập,
thảo
luận
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp

Tự
họcLý

thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

Chương mở đầu
ĐỐI TƯỢNG,
PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ Ý
NGHĨA HỌC TẬP
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH

4 0 8 Sinh viên sẽ hiểu
được đối tượng,
phương pháp và nghĩa
của việc học tập môn
học tư tưởng Hồ Chí
Minh

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]:
Chương mở đầu

I. Đối tượng nghiên cứu

II. Phương pháp nghiên
cứu
III. Ý nghĩa của việc học
tập môn học đối với sinh
viên
Chương I.
CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH

5 8 Hiểu được cơ sở, quá
trình hình thành và
phát triển tư tưởng
của Hồ Chí Minh.
Kỹ năng: Thuyết
trình, làm việc nhóm.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]:
Chương I
+Tài liệu [3]: Di
chúc Hồ Chí Minh
+Tài liệu [4]: Tiểu
sử Hồ Chí Minh

I. Cơ sở hình thành tư
tưởng Hồ Chí Minh

II. Quá trình hình thành và
phát triển tư tưởng Hồ Chí
Minh
III. Giá trị tư tưởng Hồ
Chí Minh
Chương II.
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ VẤN ĐỀ
DÂN TỘC VÀ CÁCH
MẠNG GIẢI PHÓNG
DÂN TỘC

5 8 Hiểu được quan điểm
của Hồ Chí Minh về
vấn đề dân tộc và
cách mạng giải phóng
dân tộc.
Kỹ năng: Thuyết
trình, làm việc nhóm.

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương II
+Tài liệu [3: Lời
kêu gọi toàn quốc
kháng chiến; tác
phẩm Đường cách
mệnh; Tuyên
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp

Tự
họcLý

thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

ngôn độc lập

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh
về vấn đề dân tộc

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh
về cách mạng giải phóng
dân tộc
Chương III.
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI VÀ CON
ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Ở VIỆT NAM

4 8 Hiểu được quan điểm
của Hồ Chí Minh về
tính tất yếu của
CNXH ở Việt Nam;
đặc trưng và con
đường quá độ lên
CNXH ở Việt Nam.
Kỹ năng: Thuyết
trình, làm việc nhóm,
vận dụng lý luận vào
thực tiễn

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương III
+Tài liệu [3]: Di
chúc Hồ Chí Minh
; Sửa đổi lối làm
việc.

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh
về chủ nghĩa xã hội ở việt
nam
II. Con đường, biện pháp
quá độ chủ nghĩa xã hội ở
việt nam

Chương IV.
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM

4 8 Hiểu được các quan
điểm cơ bản của Hồ
Chí Minh về Đảng
Cộng sản Việt Nam;
Kỹ năng: Thuyết
trình, làm việc nhóm,
vận dụng lý luận vào
thực tiễn

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương IV.
+Tài liệu [3]: Di
chúc Hồ Chí
Minh; Tác phẩm
Đường cách
mệnh.
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp

Tự
họcLý

thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

I. Quan niệm của Hồ Chí
Minh về vai trò và bản
chất của đảng cộng sản
việt nam

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh
về xây dựng đảng cộng
sản việt nam trong sạch,
vững mạnh

Chương V.
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN
KẾT DÂN TỘC VÀ
ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

4 4 Hiểu được quan điểm
của Hò Chí Minh về
vị trí, vai trò và nội
dung của đại đoàn kết
dân tộc; sự cần thiết
phải đoàn kết quốc tế.
Kỹ năng: Thuyết
trình, làm việc nhóm,
vận dụng lý luận vào
thực tiễn

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương V.
+Tài liệu [3]: Di
chúc Hồ Chí
Minh; Tác phẩm
Đường cách
mệnh.

I. Tư tưởngHồ Chí Minh
về đại đoàn kết dân tộc

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đoàn kết quốc tế

Chương VI.
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ DÂN CHỦ
VÀ XÂY DỰNG NHÀ
NƯỚC CỦA DÂN, DO
DÂN, VÌ DÂN

5 8 Hiểu được quan điểm
của Hồ Chí Minh về
dân chủ và xây dựng
nhà nước của dân, do
dân và vì dân.
Kỹ năng: Kỹ năng
phân tích – tổng hợp,
thuyết trình, làm việc
nhóm, liên hệ, vận
dụng lý luận vào thực
tiễn.

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương VI
+Tài liệu [3]: Di
chúc Hồ Chí Minh
; Sửa đổi lối làm
việc.
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp

Tự
họcLý

thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

I. Quan điểm của Hồ Chí
Minh về dân chủ
II. Quan điểm của Hồ Chí
Minh về xây dựng nhà
nước của dân, do dân, vì
dân
Chương VII.
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ VĂN HÓA,
ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY
DỰNG CON NGƯỜI
MỚI

9 8 Hiểu được quan điểm
của Hồ Chí Minh về
văn hóa, đạo đức và
xây dựng con người
mới XHCN.
Kỹ năng: Thuyết
trình, làm việc nhóm,
vận dụng lý luận vào
thực tiễn

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương VII
+Tài liệu [3]: Di
chúc Hồ Chí Minh
; Sửa đổi lối làm
việc.

I. Những quan điểm cơ
bản của Hồ Chí Minh về
văn hóa
II. Tư tưởng hồ chí minh
về đạo đức
III. Tư tưởng hồ chí minh
về xây dựng con người
mới
Tổng 30 60

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1 Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần, thái độ học tập: 20% số điểm
5.2 Điểm thi giữa học phần: 20% số điểm
5.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60% số điểm
6. Tài liệu học tập
6.1 Tài liệu bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản
Chính trị quốc gia.
6.2 Tài liệu tham khảo
2. Võ Minh Hùng, Lê Thị Hiếu Thảo (2011), Bài giảng môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh,
Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành -Lưu hành nội bộ.
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3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), CDROM Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính
trị quốc gia.
4. www.cpv.org.vn

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
- Mã học phần:0101060017
- Số tín chỉ: 3
- Học phần tiên quyết/học trước: 0101060014 và 0101060015 (Những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa Mác – Lênin),0101060016 (Tư tưởng Hồ Chí Minh).
- Các yêu cầu đối với học phần ( nếu có ).
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Sinh viên phải nắm được những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng
của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời
kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và
công tác.
- Kỹ năng: Sinh viên biết vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong
giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách của
Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, sinh viên có thể nâng cao được kỹ năng
thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề qua việc học tập và
nghiên cứu môn học.
- Thái độ:Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn
đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng; sống đúng theo hiến pháp, pháp luật và đường lối
của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất
nước và trở thành một công dân tích cực.

3. Tóm tắt nội dung học phần
Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học cung cấp cho sinh viên
những hiểu biết cơ bản về đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách
mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cươnglĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945);
Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975);
Đường lối công nghiệp hóa; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa; Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Đường lối xây dựng, phát triển nền
văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; Đường lối đối ngoại.
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4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp

Tự
học

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương mở đầu
Đối tượng, nhiệm vụ và
phương pháp nghiên cứu
môn Đường lối cách mạng
của Đảng Cộng sản Việt
Nam

2 1 6

Nắm được đối tượng,
nhiệm vụ và phương
pháp nghiên cứu môn
học

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
chương mở đầu

1.1. Đối tượng và nhiệm vụ
nghiên cứu - Xác định đúng đối

tượng nghiên cứu;
- Biết được nhiệm vụ
nghiên cứu.

1.2. Phương pháp nghiêncứu và ý nghĩa của việc học
tập môn học

- Nắm được các phươngpháp nghiên cứu;
- Hiểu được ý nghĩa của
việc học tập môn học.

Chương 1
Sự ra đời của Đảng Cộng
sản Việt Nam và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng

1 3 10

Hiểu được sự ra đời của
Đảng Cộng sản Việt
Nam và Nắm được
Cương lĩnh chính trị đầu
tiên của Đảng

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
chương 1

1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời
Đảng Cộng Sản Việt Nam

Hiểu và phân tích được
sự ra đời của Đảng là
một tất yếu của tiến trình
cách mạng Việt Nam.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: mục
1.1, chương 1

1.2. Hội nghị thành lập Đảng
và Cương lĩnh chính trị đầu
tiên của Đảng

- Biết đến Hội nghị
thành lập Đảng CSVN;
- Nắm được Cương lĩnh
chính trị đầu tiên của
Đảng.
- Hiểu được ý nghĩa lịch
sử ra đời ĐCSVN và
Cương lĩnh chính trị đầu
tiên của Đảng.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: mục
1.2, chương 1

Chương 2
Đường lối đấu tranh giành
chính quyền (1930 – 1945)

2 2 10
Nắm được đường lối đấu
tranh giành chính quyền
(1930-1945)

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
chương 2

2.1. Chủ trương đấu tranh từ
năm 1930-1939

- Nắm được Luận cương
chính trị tháng 10-1930;

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: mục
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp

Tự
học

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

- Làm rõ ưu, hạn chế và
nguyên nhân hạn chế của
Luận cương tháng 10-
1930.
- Nắm được chủ trương
khôi phục tổ chức đảng
và phong trào cách
mạng.

2.1, chương 2

2.2. Chủ trương đấu tranh từ
năm 1939 đến năm 1945

- Nắm được hoàn cảnh
lịch sử giai đoạn này;
- Nắm được nội dung và
hiểu được ý nghĩa của sự
chuyển hướng chỉ đạo
chiến lược của Đảng;
- Nắm được chủ trương
phát động Tổng khởi
nghĩa giành chính quyền
và kết quả, ý nghĩa,
nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm
của cuộc Cách mạng
Tháng Tám.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: mục
1.2, chương 2

Chương 3
Đường lối kháng chiến
chống thực dân Pháp và đế
quốc Mỹ xâm lược (1945 –
1975)

2 2 10

Nắm được đường lối
kháng chiến chống thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ
xâm lược.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
chương 3
+ Tài liệu [4]: tập
2

3.1. Đường lối kháng chiến
chông thực dân Pháp xâm
lược (1945 – 1975)

- Nắm được hoàn cảnh
nước ta sau Cách mạng
Tháng Tám và chủ
trương kháng chiến kiến
quốc của Đảng;
- Nắm được đường lối
kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm lược và
xâu dựng chế độ dân chủ
nhân dân;
- Hiểu được ý nghĩa lịch
sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm được rút ra từ

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: mục
3.1, chương 3
+ Tài liệu [4]: tập 2:
Nguyên nhân thắng
lợi và kinh nghiệm
của quá trình Đảng
lãnh đạo 30 năm
chiến tranh cách
mạng (1945-1975)
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp

Tự
học

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

cuộc kháng chiến này.
3.2. Đường lối kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước, thống
nhất Tổ quốc (1954-1975)

- Nắm được đường lối
trong giai đoạn 1954-
1964 và giai đoạn 1965-
1975;
- Hiểu được ý nghĩa lịch
sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm được rút ra từ
cuộc kháng chiến này.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: mục
3.2, chương 3
+ Tài liệu [4]:
Nguyên nhân thắng
lợi và kinh nghiệm
của quá trình Đảng
lãnh đạo 30 năm
chiến tranh cách
mạng (1945-1975)
(tập 2)

Chương 4
Đường lối công nghiệp hóa 3 3 12

- Nắm được đường lối
trong công nghiệp hóa
thời kỳ trước đổi mới;
- Hiểu, phân tích được
đường lối công nghiệp
hóa hiện nay của Đảng
và liên hệ được với thực
tế.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
chương 4
+ Tài liệu [4]: tập 2
và tập 3

4.1. Công nghiệp hóa thời kỳ
trước đổi mới

- Nắm được đường lối
trong công nghiệp hóa
thời kỳ trước đổi mới;
- Hiểu rõ mô hình công
nghiệp hóa kiểu cũ và
nguyên nhân hạn chế của
mô hình này.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: mục
4.1, chương 4
+ Tài liệu [4]: Quá
trình hình thành,
phát triển nhận thức
của Đảng về công
nghiệp hóa, hiện đại
hóa (1960 – 2006)
(tập 2)

4.2. Công nghiệp hóa, hiện
đại hóa thời kỳ đổi mới

- Nắm được đường lối
trong công nghiệp hóa
thời kỳ trước đổi mới;
- Phân tích được các
quan điểm công nghiệp
hóa, hiện đại hóa hiện
nay của Đảng.
- Đánh giá được thực
trạng công nghiệp hóa
hiện nay của nước ta.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: mục
4.1, chương 4
+ Tài liệu [4]: Quá
trình hình thành,
phát triển nhận thức
của Đảng về công
nghiệp hóa, hiện đại
hóa (1960 – 2006)
(tập 2); Quá trình
hình thành và phát
triển đường lối đổi
mới của Đảng Cộng
sản Việt Nam (tập 3)
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp

Tự
học

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 5
Đường lối xây dựng nền
kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa

4 3 12

- Hiểu được quá trình
đổi mới nhận thức của
Đảng về kinh tế thị
trường;
- Biết được chủ trương
tiếp tục hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở
nước ta và liên hệ được
với thực tế.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
chương 5
+ Tài liệu [4]: tập 3

5.1. Quá trình đổi mới nhận
thức về kinh tế thị trường

- Nắm được quá trình
đổi mới nhận thức về
kinh tế thị trường;
- Hiểu được cơ chế quản
lý kinh tế thời kỳ trước
đổi mới;
- Phân tích tư duy của
Đảng về kinh tế thị
trường thời kỳ đổi mới.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: mục
5.1,chương 5
+ Tài liệu [4]: Sự
hình thành và phát
triển tư duy lý luận
của Đảng về kinh tế
thị trường định
hướng XHCN ở Việt
Nam (tập 3)

5.2. Tiếp tục hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở
nước ta

- Nắm được chủ trương
tiếp tục hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta.
- Liên hệ với thực tế.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: mục
1.2, chương 5

Chương 6
Đường lối xây dựng hệ
thống chính trị

2 2 10
- Nắm được đường lối
xây dựng hệ thống chính
trị thời kỳ trước đổi mới;
- Hiểu được đường lối
xây dựng hệ thống chính
trị thời kỳ đổi mới
- Liên hệ với thực tế.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
chương 6
+ Tài liệu [4]: tập 3

6.1. Đường lối xây dựng hệ
thống chính trị thời kỳ trước
đổi mới (1945-1985)

- Phân biệt được tên gọi,
chức năng, nhiệm vụ và
vai trò của hệ thống
chính trị qua các giai
đoạn trong thời kỳ trước
đổi mới;
- Đánh giá sự thực hiện
đường lối.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: mục
6.1,chương 6
+ Tài liệu [4]: Xây
dựng Đảng qua các
thời kỳ cách mạng
(1930-2006) (tập 3)

6.2. Đường lối xây dựng hệ - Hiểu được đường lối -Nghiên cứu trước:
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp

Tự
học

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

thống chính trị thời kỳ đổi
mới

xây dựng hệ thống chị
thời kỳ đổi mới;
- Đánh giá sự thực hiện
đường lối.
- Liên hệ thực tế.

+Tài liệu [1]: mục
6.2,chương 6
+ Tài liệu [4]: Xây
dựng Đảng qua các
thời kỳ cách mạng
(1930-2006) (tập 3)

Chương 7
Đường lối xây dựng, phát
triển nền văn hóa và giải
quyết các vấn đề xã hội

3 4 10

- Hiểu và nắm được nội
dung đường lối xây
dựng, phát triển nền văn
hóa;
- Nắm được chủ trương
của Đảng về giải quyết
các vấn đề xã hội;
- Liên hệ thực tế.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:chương
7
+ Tài liệu [5]
+ Tài liệu [4]: tập 2

7.1. Quá trình nhận thức và
nội dung đường lối xây dựng,
phát triển nền văn hóa

- Biết được nội dung
đường lối xây dựng, phát
triển nền văn hóa thời kỳ
trước đổi mới.
- Hiểu được nội dung
đường lối xây dựng, phát
triển nền văn hóa thời kỳ
đổi mới.
- Liên hệ thực tế.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: mục
7.1, chương 7
+ Tài liệu [5]

7.2. Quá trình nhận thức và
chủ trương giải quyết các vấn
đề xã hội

- Biết được chủ trương
giải quyết các vấn đề xã
hội thời kỳ trước đổi
mới;
- Nắm được chủ trương
giải quyết các vấn đề xã
hội thời kỳ đổi mới.
- Liên hệ thực tế.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: mục
7.2, chương 7
+ Tài liệu [4]: Đảng
lãnh đạo sự nghiệp
xây dựng và phát
triển nền văn hóa
Việt Nam (tập 2)

Chương 8
Đường lối đối ngoại

4 2 10

- Biết được đường lối
đối ngoại thời kỳ trước
đổi mới.
- Nắm được đường lối
đối ngoại, hội nhập quốc
tế thời kỳ đổi mới
- Liên hệ thực tế.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:chương 8
+ Tài liệu [4]: tập 2,
tập 3

8.1. Đường lối đối ngoại từ
năm 1975 đến năm 1986

- Biết về hoàn cảnh lịch
sử, nội dung đường lối
đối ngoại thời kỳ trước

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: mục
8.1, chương 8
+ Tài liệu [4]: Đảng
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp

Tự
học

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

đổi mới;
- Đánh giá sự thực hiện
đường lối.

Cộng sản Việt Nam
lãnh đạo hoạt động
đối ngoại (1945-
1985) (tập 2)

8.2. Đường lối đối ngoại, hội
nhập quốc tế thời kỳ đổi mới

- Biết về hoàn cảnh lịch
sử và quá trình hình
thành đường lối;
- Nắm được đường lối
đối ngoại, hội nhập quốc
tế;
- Đánh giá sự thực hiện
đường lối.
- Liên hệ thực tế.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: mục
8.2, chương 8
+ Tài liệu [4]: Đảng
lãnh đạo đổi mới
hoạt động đối ngoại
(1986-2006) (tập 3)

Tổng 23 22 90

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập
6.1 Tài liệu bắt buộc
1.Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011-13), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam, NXb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
6.2. Tài liệu tham khảo
2. Bộ môn Lý luận chính trị (2011), Bài giảng môn học Đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu biên soạn (Lưu hành nội bộ).

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng 08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Pháp luật đại cương
- Mã học phần: 0101060023
- Số tín chỉ: 2
- Học phần tiên quyết/học trước: không có
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có)
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
+ Hiểu được các phạm trù khái niệm, những điểm đặc trưng, các thuật ngữ pháp lý cơ
bản liên quan đến nhà nước và pháp luật.
+ Nắm được những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật
Việt Nam; về pháp luật quốc tế và việc đào tạo luật và nghề luật ở Việt Nam.
+ Trình bày được những nội dung cơ bản trong các phần học, hiểu rõ các thuật ngữ
pháp lý và biết liên hệ thực tiễn để làm sáng tỏ lý luận.
- Kỹ năng:
+ Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời
sống hàng ngày.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống pháp lý do Giảng viên cung
cấp hoặc lấy từ đời sống thực tế. Biết vận dụng kiến thức pháp luật trong việc xử lý các
vấn đề có liên quan phát sinh trong quá trình làm việc hoặc trong cộng đồng dân cư.
+ Có khả năng tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện kỷ luật học đường, kỷ cương
xã hội (thực hiện và tuyên truyền thực hiện nội quy, quy chế, các quy định khác của
Nhà trường và đối với công dân.. và cách xử sự trong các mối quan hệ).
- Thái độ:

+ Tôn trọng và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế học tập, thi cử tại Nhà
trường.

+ Tôn trọng và thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động tại nơi làm việc sau này.
+ Có ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, tôn trọng pháp luật, rèn luyện
tác phong sống và làm việc theo pháp luật.
+ Biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội,
trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Chương trình môn học Pháp luật đại cương do Bộ Giáo dục và Đào tổ chức biên soạn
dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng không chuyên ngành Luật bao gồm
những kiến thức cơ bản về các vấn đề: Nhà nước và Pháp luật; về các lĩnh vực pháp luật
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trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, pháp luật lao
động, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, pháp luật hành chính và tố tụng hành chính,
pháp luật kinh doanh, pháp luật đất đai và môi trường,pháp luật về phòng, chống tham
nhũng ở Việt Nam.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1. Những khái
niệm chung về nhà nước 5
1.1. Khái niệm và đặc trưng
của nhà nước

- Sinh viên nắm được
những đặc trưng của
nhà nước để thấy sự
khác biệt giữa nhà nước
và các tổ chức khác
trong xã hội
- Hiểu rõ khái niệm nhà
nước là tổ chức như thế
nào.

-Nghiên cứu
trước:

+ Tài liệu [1]: nội
dung I.Chương I

1.2. Chức năng nhà nước - Nắm được chức năng
của nhà nước và hiểu rõ
tầm quan trọng của nhà
nước đối với đời sống
xã hội.

-Nghiên cứu
trước:

+ Tài liệu [1]: nội
dung II.Chương I

1.3. Hình thức và bộ máy
nhà nước

- Hiểu được cách thức
tổ chức quyền lực và
các phương pháp và cơ
quan thực hiện quyền
lực nhà nước ở các nhà
nước khác nhau trên thế
giới và ở Việt Nam.

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung III.Chương I

1.4. Bộ máy nhà nước cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam

- Hiểu rõ về các nguyên
tắc tổ chức và hoạt động
của bộ máy nhà nước
Việt Nam
- Hiểu rõ vai trò, vị trí,
chức năng và cơ cấu tổ
chức của các cơ quan
trong bộ máy nhà nước
Việt Nam

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung IV.Chương I

Chương 2. Những khái
niệm chung về pháp luật 12
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

2.1. Khái niệm, thuộc tính,
hình thức pháp luạt

-Hiểu rõ khái niệm pháp
luật là gì, có những
thuộc tính đặc trưng
khác biệt với những quy
tắc xử sự khác trong xã
hội
- Thấy được phương
thức tồn tại của pháp
luật

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung I.Chương II

2.2. Quy phạm pháp luật và
văn bản quy phạm pháp luật

-Hiểu khái niệm, đặc
điểm, cơ cấu của quy
phạm pháp luật.
-Hiểu được khái niệm,
đặc điểm của văn bản
quy phạm phápluật,
thấy được sự khác biệt
giữa văn bản QPPL với
các loại văn bản khác.
- Biết được các loại văn
bản QPPL ở nhà nước
Việt Nam hiện nay.
- Biết cách xác định
hiệu lực của văn bản
QPPL

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung II.Chương II

2.3. Quan hệ pháp luật -Hiểu được khái niệm,
đặc điểm của các quan
hệ pháp luật, phân loại
quan hệ pháp luật
-Xác định được cá
nhân, tổ chức nào đủ
điều kiện để trở thành
chủ thể trong quan hệ
pháp luật
-Xác định được sự kiện
làm phát sinh, thay đổi,
chấm dứt quan hệ pháp
luật được gọi là sự kiện
pháp lý.

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung III.Chương

II

2.4. Thực hiện pháp luật, vi
phạm pháp luật và trách
nhiệm pháp lý

-Xác định được hành vi
nào là thực hiện pháp
luật ở hình thức cụ thể

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

nào.
-Xác định một hành vi
bị xem là vi phạm pháp
luật
-Xác định được hậu quả
pháp lý tương ứng đối
với hành vi vi phạm
pháp luật

dung IV.Chương
II

Chương 3. Pháp luật dân
sự và tố tụng dân sự 4
3.1. Pháp luật dân sự -Hiểu rõ các quy định

chung của pháp luật dân
sự như: các nguyên tắc
cơ bản, chủ thể, tài sản,
giao dịch dân sự, đại
diện, thời hạn, thời
hiệu.
-Hiểu rõ về các quyền
của chủ sở hữu đối với
tài sản, nghĩa vụ dân sự,
bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ dân sự, hợp
đồng dân sự, bồi thường
thiệt hại ngoài hợp
đồng, thừa kế di sản

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung A phần I&II.

Chương III

3.2. Pháp luật tố tụng dân sự -Nắm được các nguyên
tắc cơ bản, chủ thể tham
gia tố tụng, thẩm quyền
giải quyết tranh chấp
dân sự của Tòa án nhân
dân, thẩm quyền giải
quyết các yêu cầu dân
sự của Tòa án nhân dân
-Hiểu rõ các thủ tục tố
tụng: sơ thẩm, phúc
thẩm, thủ tục tố tụng
đặc biệt.

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung B phần I&II.

Chương III

Chương 4. Pháp luật lao
động 1
4.1. Những vấn đề chung -Nắm được các vấn đề

được quy định trong
-Nghiên cứu

trước:
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

pháp luật lao động và
các nguyên tắc cơ bản
của pháp luật lao động

+Tài liệu [1]: nội
dung phần I.
Chương IV

4.2. Những vấn đề cơ bản
được điều chỉnh bởi pháp
luật lao động

-Nắm được những quy
định cơ bản của pháp
luật lao động hiện hành
về những vấn đề cơ bản
liên quan đến: học
nghề, đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao kỹ
năng nghề; các loại hợp
đồng lao động; thỏa ước
lao động tập thể; tiền
lương, thưởng; thời giờ
làm việc, thời giờ nghỉ
ngơi; kỷ luật trong lao
động và trách nhiệm vật
chất phát sinh khi người
lao động làm hư hỏng
dụng cụ thiết bị lao
động; quy định về bảo
hiểm xã hội có những
loại nào, mức đóng bao
nhiêu; thế nào là tranh
chấp lao động và
phương hướng giải
quyết khi có tranh chấp
lao động phát sinh.

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung phần II.
Chương IV

Chương 5. Pháp luật hình
sự và tố tụng hình sự 2
5.1. Luật hình sự -Nghiên cứu

trước:
+Tài liệu [1]: nội

dung A phần I&II.
Chương V

5.2. Luật tố tụng hình sự -Nắm được khái niệm,
nhiệm vụ của luật tố
tụng hình sự
-Nắm rõ quy trình giải
quyết một vụ án hình sự

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung B phần

I,II&III. Chương
V
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 6. Pháp luật hành
chính và tố tụng hành
chính

1

6.1. Luật hành chính Việt
Nam

-Hiểu rõ khái niệm,
nguồn của luật hành
chính
-Nắm được những nội
dung cơ bản của luật
hành chính Việt Nam:
cơ quan hành chính nhà
nước; công vụ, cán bộ,
công chức, viên chức;
cưỡng chế hành chính

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung A phần I&II.

Chương VI

6.2. Pháp luật tố tụng hành
chính Việt Nam

-Nắm được các vấn đề
chung về tố tụng hành
chính như: khái niệm,
thẩm quyền xét xử hành
chính; cơ quan tiến
hành tố tụng, người tiến
hành tố tụng và người
tham gia tố tụng; chứng
minh, chứng cứ.
- Nắm được trình tự, thủ
tục giải quyết một vụ án
hành chính: khởi kiện,
thụ lý, chuẩn bị xét xử...

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung B phần I&II.

Chương VI

Chương 7. Pháp luật kinh
doanh 2
7.1. Pháp luật doanh nghiệp -Nắm được khái quát

pháp luật doanh nghiệp
-Nắm được khái niệm
doanh nghiệp và đặc
điểm pháp lý của các
loại hình doanh nghiệp
trong nền kinh tế hiện
nay
-Hiểu rõ các quy định
pháp luật lien quan đến
việc thành lập, tổ chức,
quản lý, tổ chức lại,
chấm dứt hoạt động

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung A phần I&II,

III. Chương VII
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

doanh nghiệp
7.2. Pháp luật thương mại -Hiểu rõ một số khái

niệm quan trọng như:
thương nhân, hoạt động
thương mại
-Nắm được các hoạt
động thương mại chủ
yếu
-Hiểu các chế tài
thương mại và biết cách
vận dụng các chế tài đó
trong hoạt động thương
mại.

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung B phần I&II,

III. Chương VII

7.3. Pháp luật cạnh tranh -Hiểu rõ vai trò của
pháp luật cạnh tranh
trong hoạt động kinh
doanh.
-Nắm được các hành vi
nào là hành vi cạnh
tranh không lành mạnh
và việc kiểm soát hành
vi hạn chế cạnh tranh.

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung C phần I&II,

III. Chương VII

7.4. Pháp luật ngân sách nhà
nước

-Nắm được khái niệm,
nguyên tắc của ngân
sách nhà nước
- Hiểu rõ sự phân cấp
quản lý nhà nước về
ngân sách, thu, chi ngân
sách nhà nước

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung D phần I&II.

Chương VII

7.5. Pháp luật thuế -Hiểu rõ khái niệm, đặc
điểm, nguyên tắc của
pháp luật thuế và các
sắc thuế hiện hành
-Nắm được các chủ thể
tham gia quan hệ thu
nộp thuế; đối tượng
chịu thuế; miễn, giảm
thuế; kê khai, nộp thuế,
hoàn thuế, quyết toán
thuế
-Nắm được các hành vi

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung E phần I&II

Chương VII
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

vi phạm pháp luật thuế
và chế tài áp dụng

7.6. Pháp luật ngân hàng -Nắm được khái niệm
hoạt động ngân hàng
-Địa vị pháp lý, cơ cấu
tổ chức và hoạt động
của ngân hàng nhà nước
Việt Nam
-Nắm được địa vị pháp
lý, cơ cấu tổ chức, cấp
phép thành lập các tổ
chức tín dụng
-Hiểu được hoạt động
huy động vốn, cấp tín
dụng và cung ứng dịch
vụ thanh toán qua tài
khoản.

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung G phần I&II,

III, IV Chương
VII

Chương 8. Pháp luật đất
đai, môi trường 1
8.1. Pháp luật đất đai -Nắm được khái niệm,

các nguyên tắc của pháp
luật đất đai
- Nắm được nội dung cơ
bản của pháp luật đất
đai như: quản lý nhà
nước về đất đai, quyền
và nghĩa vụ của người
sử dụng đất.

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung A phần I&II,
III. Chương VIII

8.2. Pháp luật môi trường -Hiểu rõ khái niệm,
nguyên tắc của Luật
môi trường.
-Nắm đượcc một số nội
dung cơ bản của Luật
môi trường như: pháp
luật về đánh giá môi
trường, quản lý chất
thải, phòng ngừa, ứng
phó sự cố môi trường,
khắc phục ô nhiễm và
phục hồi môi trường.

-Nghiên cứu
trước:

+Tài liệu [1]: nội
dung B phần I&II.

Chương VIII



33

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 9. Pháp luật về
phòng, chống tham nhũng
ở Việt Nam

2

Đây là chương
được bổ sung vào
theo tập huấn của

Bộ giáo dục và
đào tạo. Nội dung

chưa có trong
giáo trình Pháp
luật đại cương.

9.1. Những vấn đề cơ bản về
tham nhũng

-Hiểu rõ khái niệm, đặc
trưng của hành vi tham
nhũng
-Nắm được các văn bản
điều chỉnh vấn đề tham
nhũng ở Việt Nam
-Nắm được các hành vi
tham nhũng hiện nay và
thấy tác hại của tham
nhũng.

- Nghiên cứu
trước:

+ Tìm hiểu thông
tin về tham nhũng

trên Internet
+ Đọc Luật phòng,

chống tham
nhũng.

9.2. Công tác phòng, chống
tham nhũng

-Thấy được tầm quan
trọng của công tác
phòng, chống tham
nhũng
-Nắm được các giải
pháp, cách thức xử lý
hành vi tham nhũng và
tài sản tham nhũng
- Thấy được trách
nhiệm của công dân
trong việc phòng chống
tham nhũng.

TỔNG 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
Căn cứ đánh giá:
- Tham gia lớp học
- Mức độ tích cực tương tác với Giảng viên trong giờ học
- Tham gia Bài tập nhóm
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
Căn cứ đánh giá:
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- Bài thi giữa kỳ được tổ chức trong quá trình học.
- Hình thức thi: Trắc nghiệm hoặc Trắc nghiệm + Tự luận. Thời gian: 45->60 phút
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
- Bài thi kết thúc học phần do Khoa tổ chức
- Hình thức thi: Trắc nghiệm hoặc Trắc nghiệm + Tự luận. Thời gian: 60 phút
6. Tài liệu học tập:
6.1. Tài liệu bắt buộc: [1]. Nguyễn Hợp Toàn  (2015),Giáo trình Pháp luật đại cương,
Nhà xuất bản Trường Đại học kinh tế Quốc dân.
6.2. Tài liệu tham khảo
[2]. Khoa Luật kinh tế (2013), Giáo trình Pháp luật đại cương, Đại học Kinh tế Tp. Hồ
Chí Minh, Nhà xuất bản Lao động.
[3]. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà xuất bản Giáo dục
[4]. Nguyễn Hợp Toàn (2011), Giáo trình Pháp luật đại cương, Đại học Kinh tế quốc
dân, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân
6.3. Các website: Cổng thông tin Chính phủ nước CHXHCNVN (để tìm các văn bản quy
phạm pháp luật có liên quan đến bài học): vanban.chinhphu.vn

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Toán cao cấp 1.
- Mã học phần:0101060001.
- Số tín chỉ: 03.
- Học phần tiên quyết/học trước: không có.
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): Không có.
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:.Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản liên quan đến ma trận, định thức,
hệ phương trình tuyến tính; hàm số, giới hạn và sự liên tục của hàm số; đạo hàm và tích
phân của hàm số để sử dụng khi học các chuyên ngành khác và áp dụng vào thực tế sau
này.
- Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập, bài toán liên quan.
- Thái độ:Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ, có ý thức tự học và làm hết bài tập về nhà.
3. Tóm tắt nội dung học phần:

- Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính.
- Hàm số - Giới hạn và sự liên tục của hàm số.
- Đạo hàm và vi phân của hàm số.
- Nguyên hàm và  tích phân của hàm số.

4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ thể
của sinh
viên

Lý
thuyết

Bài
tập

Chương 1
Ma trận, Định mức , Hệ phương
trình tuyến tính

8 4 Sinh viên phải nắm
được các kiến thức sau
đây :

1.1. Ma trận.
1.1.1. Các khái niệm về ma trận.
1.1.2. Các phép toán tuyến tính về
ma trận.
1.1.3. Phép nhân hai ma trận.
1.1.4. Ma trận chuyển vị.

- Định nghĩa ma trận,
ma trận bằng nhau, ma
trận đối nhau, ma trận
không, ma trận cột, ma
trận hàng,  ma trận
vuông, đường chéo
chính, ma trận tam giác
trên, ma trận tam giác
dưới, ma trận đường

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần

1.1.
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ thể
của sinh
viên

Lý
thuyết

Bài
tập

chéo, ma trận đơn vị.
- Định nghĩa tổng, hiệu
hai ma trận, nhân một
số với ma trận, nhân hai
ma trận, chuyển vị ma
trận.

1.2. Định thức.
1.2.1. Định nghĩa định thức cấp n.
1.2.2. Các tính chất của định
thức.
1.2.3. Cách tính định thức bằng
phép biến đổi sơ cấp.

- Định nghĩa định thức
cấp n theo qui nạp.
- Nêu các phép biến đổi
sơ cấp và ảnh hưởng
của nó đến định thức.
Áp dụng tính các định
thức cấp lớn hơn 3.

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần

1.2.

1.3. Ma trận nghịch đảo.
1.3.1. Định nghĩa ma trận nghịch
đảo.
1.3.2. Sự tồn tại và công thức tìm
ma trận nghịch đảo.
1.3.3. Phương trình ma trận.

-Định nghĩa ma trận
nghịch đảo.
- Sự tồn tại của ma trận
nghịch đảo.
- Tìm được ma trận
nghịch đảo có cấp nhỏ
hơn 4 bằng phần bù đại
số.
- Giải được phương
trình ma trận có dạng
AX = B, XA = B với A
khả nghịch.

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần

1.3.

1.4. Hệ phương trình tuyến tính.
1.4.1. Các khái niệm cơ bản.
1.4.2. Hệ phương trình Cramer.
1.4.3. Phương pháp Gauss giải hệ
phương trình tuyến tính .
1.4.4. Hệ phương trình tuyến tính
thuần nhất.

Giải được hệ pttt
Cramer.
Các phép biến đổi
tương đương
hệ phương trình.

Giải  được hệ pttt tổng
quát.

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần1.4.

1.5. Hạng của ma trận, định lý
Kronecker – Capelli.
1.5.1. Đinh nghĩa hạng của ma
trận.
1.5.2. Tìm hạng ma trận bằng
biến đổi sơ cấp.
1.5.3. Định lý Kronecker –

- Tìm hạng của ma trận
bằng định nghĩa.
- Ma trận bậc thang .
- Tìm hạng của ma trận

bằng các phép biến đổi
sơ cấp.
- Biện luận số nghiệm

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần

1.5.
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ thể
của sinh
viên

Lý
thuyết

Bài
tập

Capelli. của hệ pttt theo tham số
dựa vào  định lý
Kronecker – Capelli.

Chương 2
HÀM SỐ - GIỚI HẠN VÀ SỰ
LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ 7 3

Sinh viên phải nắm
được các kiến thức sau
đây :

2.1. Tập số thực.
2.1.1. Số hữu tỉ, số vô tỉ.
2.1.2. Các khoảng số thực.
2.1.3. Tập số bị chặn.
2.1.4. Cận trên đúng, cận dưới đúng
của một tập số.

-Định nghĩa tập số bị
chặn, cận trên, cận dưới
của tập số.
- Định nghĩa cận trên,

cận dưới đúng của một
tập số và sự tồn tại của
chúng.

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần

2.1.

2.2. Ánh xạ. Nêu định nghĩa ánh xạ.
2.3. Dãy số.
2.3.1. Dãy số và sự hội tụ của dãy
số.
2.3.2. Các phép toán và một số
tính chất của dãy số hội tụ.
2.3.3. Dãy số đơn điệu - số e.
2.3.4. Giới hạn vô cùng.
2.3.5. Dãy số con.

- Định nghĩa dãy số,
giới hạn dãy số, dãy số
hội tụ, phân kỳ.
- Tính được các giới
hạn hữu hạn, vô cùng.
-Sự hội tụ của dãy số
đơn điệu và bị chặn.
- Mối liên hệ giữa sự
hội tụ của dãy  số và
giới hạn các dãy con.

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần

2.3.

2.4. Hàm số và giới hạn của
hàm số.
2.4.1. Các khái niệm về hàm số.
2.4.2. Giới hạn của hàm số.

- Định nghĩa hàm số,
tập xác định, tập giá trị,
đồ thị của hàm số.
- Định nghĩa giới hạn
hàm số.
- Tính được giới hạn

hàm số dạng 0
.

0

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần

2.4.

2.5. Mở rộng khái niệm giới hạn
hàm số.
2.5.1. Giới hạn vô cùng.
2.5.2. Giới hạn một phía.
2.5.3. Hàm vô cùng lớn, hàm vô

- Tính được giới hạn vô
cùng.
- Tính được giới hạn
một phía.
- Định nghĩa và so sánh

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần2.5.
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ thể
của sinh
viên

Lý
thuyết

Bài
tập

cùng bé. các  hàm vô cùng bé,
vô cùng lớn.
- Tính được các giới
hạn dạng:

, , 1 , ...



2.6. Hàm số liên tục.
2.6.1. Định nghĩa hàm số
liên tục tại một điểm.
2.6.2. Các phép toán về hàm
liên tục.
2.6.3. Sự liên tục một phía.
2.6.4. Tính chất của hàm liên tục
trên một đoạn đóng.

- Khảo sát sự liên tục
của hàm số tại một
điểm.

-Sự liên tục của một
hàm số trên một tập,
trên một đoạn đóng.

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần2.6.

2.7. Hàm ngược.
2.7.1. Các khái niệm về hàm
ngược.
2.7.2. Tính liên tục và đơn điệu
của hàm ngược.

-Định nghĩa hàm khả
nghịch và hàm ngược
của nó.
- Hàm khả nghịch trên
một tập.
- Tính liên tục và tính
đơn điệu của hàm
ngược của môt hàm
liên tục.

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần2.7.

2.8. Các hàm sơ cấp.
2.8.1. Các hàm sơ cấp cơ bản và
hàm sơ cấp.
2.8.2. Giới hạn của một số hàm
sơ cấp cần nhớ.

-Nhắc lại các kiến thức
cơ bản về các hàm
lượng giác, hàm mũ,
hàm lôgarit, hàm lũy
thừa.
- Định nghĩa các hàm
lượng giác ngược, các
hàm lượng giác.
hyperbolic và các tính
chất cơ bản của chúng.

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần

2.8.

Chương 3
ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CỦA
HÀM SỐ

7 4
Sinh viên phải nắm
được các kiến thức sau
đây :
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ thể
của sinh
viên

Lý
thuyết

Bài
tập

3.1.Đạo hàm và vi phân cấp 1
3.1.1. Các định nghĩa.
3.1.2. Đạo hàm một phía.
3.1.3. Các phép toán đạo hàm.
3.1.4. Đạo hàm của hàm hợp và
hàm ngược.
3.1.5. Bảng đạo hàm của các hàm
sơ cấp cơ bản.

- Định nghĩa đạo hàm,
hàm khả vi, vi phân cấp
một và ý nghĩa của
chúng.
- Tính được đạo hàm
của các hàm sơ cấp.

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần

3.1.

3.2. Các định lý về hàm khả vi.
3.2.1. Cực trị hàm số và định
lý  Fermat.
3.2.2. Các định lý Rolle, Lagrange,
Cauchy.
3.2.3.Sự biến thiên của hàm số.
3.2. 4. Các quy tắc L / Hospital

-Phát biểu các định lý :
Fermat, Rolle,
Lagrange, Cauchy.
-Khảo sát sự biến thiên
của hàm số.
- Phát biểu các quy tắc
L / Hospital
- Sử dụng quy tắc L /

Hospital
tính các giới hạn dạng
0

,
0

.



Học kỹ lý
thuyết và
làm hết
bài tập
phần

3.2.

3.3. Đạo hàm và vi phân cấp
cao.
3.3.1. Đạo hàm cấp cao.
3.3.2. Vi phân cấp cao.
3.3.3. Công thức Taylor

-Định nghĩa đạo hàm
và vi phân cấp cao.
- Tính đạo hàm cấp cao
của các hàm sơ cấp.
- Công thức Taylor của
các hàm:
sinx, cosx, xe , ln(1+x),
(1+x) m .

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần

3.3.

3.4. Ứng dụng của đạo hàm.
3.4.1.Cực trị hàm số.
3.4.2. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
của hàm số.

- Tìm cực trị địa
phương của hàm số.
- Tìm giá trị lớn nhất,
nhỏ nhất của hàm số
trên [a, b].

Học kỹ lý
thuyết
và làm hết
bài tập
phần

3.4.
Chương 4
TÍCH PHÂN 8 4

Sinh viên phải nắm
được các kiến thức sau
đây :

4.1. Nguyên hàm. - Định nghĩa nguyên Học kỹ lý
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ thể
của sinh
viên

Lý
thuyết

Bài
tập

4.1.1. Nguyên hàm và tích phân
bất định.
4.1.2. Một số phép toán về tích
phân bất định.
4.1.3. Bảng tích phân bất định
của một số hàm sơ cấp.
4.1.5. Các phương pháp tính tích
phân bất định.

hàm, tích phân bất
định.
- Tính tích phân bất
định bằng phương pháp
đổi biến và tích phân
từng phần.

thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần

4.1.

4.2. Tích phân xác định.
4.2.1. Các khái niệm liên quan.
4.2.2. Bài toán  tính diện tích hình
thang cong.
4.2.3. Hàm khả tích và tích phân
xác định.
4.2.4.  Một số phép toán và
tính chất của tích phân xác định.
4.2.5. Công thức Newton
Leibnitz
4.2.6.Các phương pháp tính tích
phân xác định.

- Phân hoạch của một
đoạn và đường kính của
phân hoạch.
- Công thức xấp xỉ diện
tich hình thang cong.
-Định nghĩa tổng tich

phân, hàm khả tich và
tích phân xác định.
-Tích phân có cận thay
đổi và tính chất của nó.
-Tính tích phân xác
định theo công thức
Newton-Leibnitz.
- Tính tích phân xác
định bằng phương pháp
đổi biến, tích phân từng
phần.

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần

4.2.

4.3. Một số ứng dụng của tích
phân xác định.
4.3.1. Tính diện tích hình phẳng.
4.3.2.Tính độ dài đường cong.
4.3.2. Tính thể tích của vật thể
tròn xoay.

- Công thức diện tích
hình thang cong.
-Đường cong cho bởi
phương trình tham số
và đô dài của nó.
- Công thức diện tích
hình được bao bởi
đường cong đơn, kín,
trơn từng khúc.
- Công thức tính thể
tích của vật thể tròn
xoay .

Học kỹ lý
thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần

4.3.

4.4. Tích phân suy rộng. -Định nghĩa tích phân Học kỹ lý
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ thể
của sinh
viên

Lý
thuyết

Bài
tập

4.4.1. Tích phân suy rộng loại
một.
4.4.2. Tích phân suy rộng loại
hai.

suy rộng loại 1.
- Tính tích phân suy
rộng loại 1 của một số
hàm đơn giản.
Giới thiệu về tích phân
suy rộng loại 2.

thuyếtvà
làm hết
bài tập
phần4.4.

Tổng 30 15

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Đình Trí (chủ biên)- Tạ Văn Đĩnh – Nguyễn Hồ Quỳnh , Toán học cao cấp –
tập một : Đại số và hình học giải tich. (1cuốn lý thuyết + 1 cuốn bài tập).Nhà xuất bản
Giáo dục Việt nam – 2012.
2. Nguyễn Đình Trí (chủ biên)- Tạ Văn Đĩnh – Nguyễn Hồ Quỳnh. Toán học cao cấp –
tậphai : Phép tính giải tích một biến số. (1cuốn lý thuyết + 1 cuốn bài tập). Nhà xuất bản
Giáo dục Việt nam – 2010.
- Sách, tài liệu tham khảo:
1. Ngô Văn Lược (chủ biên)- Huỳnh Phạm Thành Nghĩa – Nguyễn Tân Quang. Bài giảng
toáncao cấp 1 (Lưu hành nội bộ) Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu-2011.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần (tự chọn): Bóng chuyền
- Mã học phần:0101060024
- Số tín chỉ: 1
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần

Kiến thức:
Giúp sinh viên hiểu và tiếp thu tốt kiến thức cơ bản của lý thuyết môn Bóng

chuyền (lịch sử phát triển, ý nghĩa tác dụng, phương pháp giảng dạy, nguyên lý kỹ thuật,
luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài...)
Các bài tập bổ trợ, các phương pháp tập luyện trong quá trình giảng dạy kỹ thuật Bóng
chuyền:Các bài tập bổ trợ kỹ thuật chuyên môn; Các bài tập bổ trợ thể lực chuyên môn;
Các kiến thức liên quan bổ trợ cho môn học (sử dụng một số môn thể thao để tập bổ trợ,
nắm vững đặc điểm sinh lý môn học).

Kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng làm mẫu chính xác các động tác bổ trợ kỹ thuật; Các động tác

làm quen với bóng.
Có kỹ năng thực hành tốt và thể hiện được những yêu cầu chính của kỹ thuật môn học:
Tư thế chuẩn bị và di chuyển, kỹ thuật chuyền bóng, Phát bóng, đập bóng.
Vận dụng được các kiến thức và kỹ thuật của môn bóng chuyền vào trong thi đấu.

Thái độ nghề nghiệp:
Nhiệt tình và có trách nhiệm, có thái độ thân thiện với người học. Quan tâm tới sự

tiến bộ của người học cả về kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và kiến thức.
Thực hiện đúng nội quy, quy chế giảng dạy. Tổ chức lớp thực hành đúng và đủ giờ

theo quy định, công bằng kiểm tra đánh giá.
Có ý thức tổ chức kỹ luật, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần tự giác tích cực rèn

luyện thân thể phát huy tính kiên trì, ý chí phấn đấu.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần này cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản của môn Bóng chuyền.  Đây là
môn học và được đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục thể chất trường học để phát
triển thể chất con người cũng như đưa vào thi đấu trong các giải thể thao.
Toàn bộ chương trình được cấu trúc gồm: 10 tiết lý thuyết (trên lớp), 20 tiếtthực hành
(Tại nhà thi đấu thể thao), được chia thành 2 phần cơ bản sau:
Phần I: Lý thuyết
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Chương 1: Lịch sử phát triển và đặc điểm tác dụng môn bóng chuyền.
Chương 2: Phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng chuyền.
Phần II: Thực hành
Chương 3:Phương pháp thực hiện các kỹ thuật cơ bản.
Chương 4: Phương pháp tổ chức thi đấu - Luật và phương pháp trọng tài
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết
Số tiết

Mục tiêu cụ
thể

Dụng
cụ,
thiết bị

Định mức
vật tư

Nhiệm vụ
cụ thể của
SVLT TH

Phần 1: Lý thuyết
Chương 1: Lịch sử phát
triển và đặcđiểm tác dụng
môn bóng chuyền .
1.1 Sơ lược lịch sử phát
triển bóng chuyền.
1.2. Sự phát triển bóng
chuyền ở Việt Nam.
1.3. Đặc điểm và tác dụng
bóng chuyền.

02 - Giúp sinh
viên hiểu
đươc khái
quát về
bóng
chuyền.
- Thấy được
lợiích khi
tập bóng
chuyền.

- Nghiên
cứu trước:
+ Tài liệu
[3]: Phần I.
Chương I

Chương 2:Phương pháp
giảng dạy kỹ thuật.
2.1 Phương pháp giảng dạy
kỹ thuật tư thế chuẩn bị.
2.2 Phương pháp giảng dạy
kỹ thuật di chuyển.
2.3 Phương pháp giảng dạy
kỹ thuật chuyền bóng.
2.4 Phương pháp giảng dạy
kỹ thuật phát bóng.
2.5 Phương pháp giảng dạy
kỹ thuật đập bóng.
2.6 Phương pháp giảng dạy
kỹ thuật chắn bóng.

03 - Trang bị
kiến thức
cho sinh
viên để
hình dung
và thực hiện
được các kỹ
thuậtbóngc
huyền.
.

Sânbãi
Lưới và
Bóng

60 sinh
viên/30bó
ng

-Nghiên
cứu trước:.
+Tài liệu
[1]:
PhầnI.
Chương:
I,II,III,IV,
V,VI.

Phần 2: Thực hành
Chương 3: Phương pháp
thực hiện các kỹ thuật cơ
bản.
3.1 Kỹ thuật tư thế chuẩn bị
3.2 Kỹ thuật di chuyển
3.3 Kỹ thuật chuyền bóng.

20 - Trang bị
kiến thức về
các kỹ thuật
cơ bản của
bóng
chuyền, để
có thể vận

Sân bãi
Lưới và
Bóng

60 sinh
viên/30bó
ng.

- Nghiên
cứu trước:
+ Tài
liệu[1]:
Phần III.
Chương:I,I
I,III,IV,V.
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3.4 Kỹ thuật phát bóng
3.5 Kỹ thuật đập bóng
3.6 Kỹ thuật chắn bóng

dụng vào
trong thi
đấu.

Chương 4:Phương pháp
tổ chức thi đấu - Luật và
phương pháp trọng
tài,ktgk,kthp
4.1. Phổ biến luật hiện hành
cho sinh viên biết .
4.2. Công tác chuẩn bị và tổ
chức thi đấu.
4.3. Các hình thức tiến hành
thi đấu bóngchuyền.
4.4. Công tác của trọng tài.

05 - Trang bị
kiến thức về
luật,
phương
pháp tổ
chức thi đấu
và phương
pháp trọng
tài.
- Áp dụng
được vào
trong thi
đấu.

Sân bãi
Lưới và
Bóng

60 sinh
viên/30bó
ng.

-Nghiên
cứu trước:
- Tài
liệu[1]:
Phần IV.

Tổng cộng 10 20
5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
Căn cứ Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường,
Tổ GDTC tổ chức kiểm tra, đánh giá học phần theo tỷ trọng sau:
- Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học phần.
- Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc:
[1] Nguyễn Quang (2005), Hướng dẫn tập luyện và tổ chức thi đấu bóng chuyền, Nhà
Xuất bản TDTT Hà Nội.
[2] Tổng cục TDTT (2011), Luật bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, NXBTDTTHà Nội.
[3] Nguyễn Xuân Dung (2010), Giáo trình giảng dạy bóng chuyền, Nhà xuất bản Đại
Học TDTT Tp.HCM.

6.2  Tài liệu tham khảo:
[4] Uỷ ban TDTT (1997), Luật bóng chuyền - bóng chuyền bãibiển, NXB TDTT Hà Nội.
[5] Nguyễn Viết Minh, Hồ Đắc Sơn (2004), Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Đại
học Sư phạm.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Bóng rổ
- Mã học phần:0101060025
- Số tín chỉ: 1
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần

Kiến thức:
Trang bị cho sinh viên kiến thức và hiểu biết nguồn gốc lịch sử, các nguyên lý kỹ

thuật cơ bản môn bóng rổ; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu học tập rèn luyện, xây dựng bảo
vệ tổ quốc.

Có kiến thức cơ bản về luật thi đấu môn bóng rổ, công tác tổ chức thi đấu, phương
pháp trọng tài.

Kỹ năng:
Thực hiện đúng thuần thục các kỹ thuật di chuyển, cách cầm bóng, chuyền bóng,

ném bóng vào rổ và chiến thuật của môn bóng rổ.
Đảm bảo được thể lực để thực hiện các bài tập giáo viên đưa ra, đáp ứng các yêu

cầu chỉ tiêu rèn luyện theo quy định.
Vận dụng được các kiến thức và các kỹ thuật của môn bóng rổ để tham gia thi đấu
Thái độ nghề nghiệp:
Nhiệt tình và có trách nhiệm, có thái độ thân thiện với người học. Quan tâm tới sự

tiến bộ của người học cả về kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và kiến thức.
Thực hiện đúng nội quy, quy chế giảng dạy. Tổ chức lớp thực hành đúng và đủ giờ

theo quy định, công bằng kiểm tra đánh giá.
Có ý thức tổ chức kỹ luật, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần tự giác tích cực rèn

luyện thân thể phát huy tính kiên trì, ý chí phấn đấu.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần này cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản của môn bóng rổ cho đối tượng
là sinh viên. Là môn học thực hành nằm trong hệ thống  giáo dục thể chất  trường học
nhằm phát triển thể chất con người.
Toàn bộ chương trình được cấu trúc gồm: 10 tiết lý thuyết (trên lớp), 20 tiết
thực hành (Tại nhà thi đấu thể thao).

Được chia thành 2 phần cơ bản sau:
Phần I: Lý thuyết
Chương 1: Lịch sử phát triển và đặc điểm tác dụng môn bóng rổ.
Chương 2: Phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng rổ.
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Phần II: Thực hành
Chương 3:Phương pháp thực hiện các kỹ thuật cơ bản.
Chương 4: Phương pháp tổ chức thi đấu - Luật và phương pháp trọng tài
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết
Số tiết

Mục tiêu cụ
thể

Dụng
cụ,
thiết bị

Định mức
vật tư

Nhiệm vụ
cụ thể của
SVLT TH

Phần 1: Lý thuyết
Chương 1: Lịch sử phát
triển và đặcđiểm tác dụng
môn bóng rổ.
1.1 Sơ lược lịch sử phát
triển bóng rổ.
1.2. Sự phát triển bóng rổ ở
Việt Nam.
1.3. Đặc điểm và tác dụng
bóng rổ.

02 - Giúp sinh
viên hiểu
đươc khái
quát về
bóng rổ.
- Thấy được
lợiích khi
tập bóng rổ.

- Nghiên
cứu trước:
+ Tài liệu
[3]:
Chương I

Chương 2:Phương pháp
giảng dạy kỹ thuật.
2.1. Phương pháp giảng dạy
kỹ thuậtnhồi bóng.
2.2. Phương pháp giảng dạy
kỹ thuậtdi chuyển.
2.3. Phương pháp giảng dạy
kỹ thuậtchuyền – bắt bóng.
2.4. Phương pháp giảng dạy
kỹ thuậtdẫn bóng.
2.5. Phương pháp giảng dạy
kỹ thuậtném rổ.

03 - Trang bị
kiến thức
cho sinh
viên hình
dung, thực
hiện được
các kỹ thuật
bóng rổ.

Sân bãi,
Trụrổ
vàBóng

60 sinh
viên/30
bóng.

- Nghiên
cứu trước:
+ Tài
liệu[3]:
Chương:II,
IV.

Phần 2: Thực hành
Chương 3: Phương pháp
thực hiện các kỹ thuật cơ
bản.
3.1. Kỹ thuật nhồi bóng
3.2. Kỹ thuật di chuyển.
3.3. Kỹ Thuật bắt bóng.
3.4. Kỹ thuật chuyềnbóng
3.5. Kỹ thuật dẫn bóng.
3.6. Kỹ Thuật ném rổ.

20 - Trang bị
kiến thức về
các kỹ thuật
cơ bản của
bóng rổ, để
có thể vận
dụng vào
trong thi
đấu.

Sân bãi,
Trụrổ
vàBóng

60 sinh
viên/30
bóng.

- Nghiên
cứu trước:
+ Tài
liệu[3]:
Chương:II,
IV.

Chương 4:Phương pháp
tổ chức thi đấu - Luật và
phương pháp trọng

05 - Trang bị
kiến thức về
luật,

Sân bãi
Trụrổ
vàBóng

60 sinh
viên/30
bóng.

-Nghiên
cứu trước:
+ Tài
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tài,kiểm tra gk,kết thúc
môn học.
4.1. Phổ biến luật hiện hành
cho sinh viên biết .
4.2. Công tác chuẩn bị và tổ
chức thi đấu.
4.3. Các hình thức tiến hành
thi đấu bóngrổ.
4.4. Công tác của trọng tài.

phương
pháp tổ
chức thi đấu
và phương
pháp trọng
tài.
- Áp dụng
được vào
trong thi
đấu.

liệu[3]:
Chương:VI
I,
VIII

Tổng cộng 10 20
5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
Căn cứ Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường,
Tổ GDTC tổ chức kiểm tra, đánh giá học phần theo tỷ trọng sau:
- Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học phần.
- Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc:
[1] Nguyễn Văn Trung (2003), Giáo trình bóng rổ, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội.
[2] Luật bóng rổ(2007), Nhà xuất bản Thể dục Thể Thao Hà Nội.
[3] Nguyễn Hữu Bằng (2007), Giáo trình bóng rổ, Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

6.2  Tài liệu tham khảo:
[4] Nguyễn Tùng (2003), Giáo trình bóng rổ, Nhà xuất bảnTDTT Hà Nội.
[5] Luật bóng rổ (2005) , Nhà xuất bản Thể dục Thể Thao Hà Nội.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần (tự chọn):Bơi ếch
- Mã học phần:0101060026
- Số tín chỉ: 1
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần

Kiến thức:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử, nguồngốc, ý nghĩa, tác

dụng của môn bơi, phương pháp giảng dạy, luật và phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài
trong môn bơi.
Các bài tập bổ trợ, các phương pháp tập luyện trong quá trình giảng dạy kỹ thuật Bơi
Ếch:Các bài tập bổ trợ kỹ thuật chuyên môn; Các bài tập bổ trợ thể lực chuyên môn; Các
kiến thức liên quan bổ trợ cho môn học (sử dụng một số môn thể thao để tập bổ trợ, nắm
vững đặc điểm sinh lý môn học).

Kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng làm mẫu chính xác các động tác bổ trợ kỹ thuật; Các động tác

làm quen với Bơi Ếch.
Có kỹ năng thực hành tốt và thể hiện được những yêu cầu chính của kỹ thuật môn
học:Dạy làm quen với nước; kỹ thuật động tác chân; kỹ thuật động tác tay; kỹ thuật bơi
chân – tay ếch phối hợp; hoàn chỉnh kỹ thuật bơi chân – tay ếch phối hợp có thở...

Vận dụng được các kiến thức và kỹ thuật Bơi Ếch vào trong thi đấu.
Thái độ nghề nghiệp:
Nhiệt tình và có trách nhiệm, có thái độ thân thiện với người học. Quan tâm tới sự

tiến bộ của người học cả về kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và kiến thức.
Thực hiện đúng nội quy, quy chế giảng dạy. Tổ chức lớp thực hành đúng và đủ giờ

theo quy định, công bằng kiểm tra đánh giá.
Có ý thức tổ chức kỹ luật, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần tự giác tích cực rèn

luyện thân thể phát huy tính kiên trì, ý chí phấn đấu.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Bơi Ếch là môn thể thao dưới nước, do tác dụng của sự vận động toàn thân, đặc biệt là
của tay và chân mà người bơi có thể vượt qua những khoảng đường dưới nước với những
tốc độ nhất định. Tập luyện bơi giúp người học có thể rèn luyện ý chí, lòng dũng cảm,
tính cần cù chịu khó, tinh thần tập thể và củng cố nâng cao sức khỏe của mình.
Toàn bộ chương trình được cấu trúc gồm: 5 tiết lý thuyết (trên lớp), 25 tiếtthực hành (Tại
nhà thể thao).

Được chia thành 2 phần cơ bản sau:
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Phần I: Lý thuyết
Chương 1: Lịch sử phát triển và đặc điểm tác dụng môn bơi.
Chương 2: Phương pháp giảng dạy kỹ thuật Bơi Ếch.
Phần II: Thực hành
Chương 3: Phương pháp thực hiện các kỹ thuật cơ bản Bơi Ếch
Chương 4: Phương pháp tổ chức thi đấu - Luật và phương pháp trọng tài
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết
Số tiết

Mục tiêu cụ
thể

Dụng
cụ,
thiết bị

Định mức
vật tư

Nhiệm vụ
cụ thể của
SVLT TH

Phần 1: Lý thuyết
Chương 1: Lịch sử phát
triển và đặcđiểm tác dụng
môn bơi lội .
1.1 Sơ lược lịch sử phát
triển bơi lội.
1.2. Sự phát triển bơi lội ở
Việt Nam.
1.3. Đặc điểm và tác dụng
bơi lội.

02 - Giúp sinh
viên hiểu
đươc khái
quát về bơi.
- Thấy được
lợiích khi
tập bơi.

- Nghiên
cứu trước:
+Tài liệu

[1]:
Chương:I
Phần:
II,III,IV.

Chương 2:Phương pháp
giảng dạy kỹ thuật bơi ếch
2.1 Dạy làm quen với nước
2.2Kỹ thuật động tác chân.
2.3 Kỹ thuật lướt nước phối
hợp với bơi kỹ thuật chân
ếch.
2.4 Kỹ thuật động tác tay
2.5 Kỹ thuật bơi chân - tay
ếch phối hợp
2.6 Kỹ thuật bơi chân – tay
ếch phối hợp có thở.

03 - Trang bị
kiến thức
cho sinh
viên hình
dung và
thực hiện
được các kỹ
thuậtbơi
ếch.
.

Hồ bơi,
Áo quần
bơi.

30 sinh
viên/ 2 hồ
bơi.

- Nghiên
cứu trước:
+Tài liệu
[1]:
Chương:IV
. Phần:
V.1;V.2

Phần 2: Thực hành
Chương 3: Phương pháp
thực hiện các kỹ thuật cơ
bản bơi ếch.
3.1 Tập làm quen với nước:
+ Bài tập đi lại, nhảy và
nhào người vào nước.

+ Bài tập thở.

20 - Trang bị
kiến thức về
các kỹ thuật
cơ bản của
bơi ếch, để
có thể vận
dụng vào
trong thi

Hồ bơi,
Áo quần
bơi.

30 sinh
viên/ 2 hồ
bơi.

- Nghiên
cứu trước:
+ Tài
liệu[1]:
Chương:IV
.
Phần: V.1;
V.2; V.6;
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+ Tập nổi người và đứng
trong nước.

+ Lướt nước
+ Đạp nước.
+ Những điểm cần lưu ý

khi làm quen với nước.
3.2 Kỹ thuật động tác chân:

+ Giai đoạn co chân.
+ Xoay bàn chân.
+ Đạp chân.
+ Lướt nước.

3.3 Kỹ thuật lướt nước phối
hợp với bơi kỹ thuật chân
ếch.
3.4 Kỹ thuật động tác tay:
3.5 Kỹ thuật bơi chân - tay
ếch phối hợp.
3.6 Kỹ thuật bơi chân – tay
ếch phối hợp có thở.
3.7Hoàn chỉnh kỹ thuật bơi
chân – tay ếch phối hợp có
thở.
3.8 Kiểm tra kết thúc (Kỹ
thuật Bơi Ếch hoàn chỉnh).

đấu V.7.

Chương 4:Phương pháp
tổ chức thi đấu - Luật và
phương pháp trọng
tài,kiểm tra giữa kỳ,kt kết
thúc môn.
4.1. Phổ biến luật hiện hành
cho sinh viên biết .
4.2. Công tác chuẩn bị và tổ
chức thi đấu.
4.3. Các hình thức tiến hành
thi đấu bơi lội.
4.4. Công tác của trọng tài.

05 - Trang bị
kiến thức về
luật,
phương
pháp tổ
chức thi đấu
và phương
pháp trọng
tài.
- Áp dụng
được vào
trong thi
đấu.

Hồ bơi,
Áo quần
bơi.

30 sinh
viên/ 2 hồ
bơi.

- Nghiên
cứu trước:
- Tài
liệu[1]:
Chương:VI
II. Phần: I;
II.

Tổng cộng 10 20
5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần

Căn cứ Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ hiện hành của
Trường, Tổ GDTC tổ chức kiểm tra, đánh giá học phần theo tỷ trọng sau:
-Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học phần.
- Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
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- Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc:
[1] Nguyễn Văn Trạch (1999), Giáo trình bơi lội, Nhà xuất bản Thể dục Thể Thao Hà
Nội.

6.2 Tài liệu tham khảo:
[2]Đỗ trọng thịnh (2014),Phương pháp giảng dạy thực hành bơi lội, Nhà xuất bản Đại
học TDTT Tp Hồ Chí Minh.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Bóng đá
- Mã học phần:0101060028
- Số tín chỉ: 1
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần

Kiến thức:
Xác định được những kỹ thuật cơ bản của môn Bóng đá.

Giúp sinh viên hiểu và tiếp thu tốt kiến thức cơ bản của lý thuyết môn Bóng đá (lịch sử
phát triển, ý nghĩa tác dụng, phương pháp giảng dạy, nguyên lý kỹ thuật, luật, phương
pháp tổ chức thi đấu và trọng tài...)
Các bài tập bổ trợ, các phương pháp tập luyện trong quá trình giảng dạy kỹ thuật Bóng
đá:Các bài tập bổ trợ kỹ thuật chuyên môn; Các bài tập bổ trợ thể lực chuyên môn.
Các kiến thức liên quan bổ trợ cho môn học (sử dụng một số môn thể thao để tập bổ trợ,
nắm vững đặc điểm sinh lý môn học).

Kỹ năng:
Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản của môn Bóng đá, có kỹ năng vận dụng

luật vào công tác trọng tài cấp cơ sở.
Rèn luyện kỹ năng làm mẫu chính xác các động tác bổ trợ kỹ thuật; Các động tác

làm quen với bóng.
Có kỹ năng thực hành tốt và thể hiện được những yêu cầu chính của kỹ thuật môn học.

Thái độ nghề nghiệp:
Có ý thức rèn luyện thể lực và kỹ thuật Bóng đá

Đức tính khiêm tốn, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ.
Nhiệt tình và có trách nhiệm, có thái độ thân thiện với người học. Quan tâm tới sự

tiến bộ của người học cả về kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và kiến thức.
Thực hiện đúng nội quy, quy chế giảng dạy. Tổ chức lớp thực hành đúng và đủ giờ

theo quy định, công bằng kiểm tra đánh giá.
Có ý thức tổ chức kỹ luật, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần tự giác tích cực rèn

luyện thân thể phát huy tính kiên trì, ý chí phấn đấu.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Lịch sử phát triển Bóng đá Thế giới và Việt Nam, luật thi đấu và phương pháp trọng tài
Bóng đá, các nguyên lý kỹ thuật Bóng đá, chiến thuật Bóng đá, phương pháp tổ chức thi
đấu, trọng tài.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết kết hợp với thực hành:
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Nội dung chi tiết
Số tiết

Mục tiêu cụ
thể

Dụng
cụ,
thiết bị

Định mức
vật tư

Nhiệm vụ
cụ thể của
SVLT TH

Phần I: Lý thuyết
Chương 1:Lịch sử phát triển
Bóng đá.
1. Lịch sử phát triển Bóng
đá Thế giới.
2. Lịch sử phát triển Bóng
đá Việt Nam
3. Đặc điểm và tác dụng của
bóng đá

02 Giúp sinh
viên hiểu
đươc khái
quát về
bóng đá
- Thấy được
lợiích khi
tập bóng đá

Chương 2:Phương pháp
giảng dạy kỹ thuật:
1/Kỹ thuật tâng bóng

1.1: Kỹ thuật tâng bóng
bằng mu giữa bàn chân

1.2: Kỹ thuật tâng bóng
bằng lòng bàn chân

1.3: Kỹ thuật tâng bóng
bằng đùi

04 20 Phân tích
và thực hiện
được kỹ
thuật tâng
bóng bằng
mu giữa,
bằng lòng,
bằng đùi.

2/ Kỹ thuật đá bóng
2.1: Kỹ thuật đá bóng bằng
lòng bàn chân.
2.2: Kỹ thuật đá bóng bằng
mu trong bàn chân.
2.3: Kỹ thuật đá bóng bằng
mu giữa bàn chân.

Phân tích
và thực hiện
được kỹ
thuật đá
bóng bằng
lòng, mu
trong, mu
giữa bàn
chân.

3/ Kỹ thuật dừng bóng
3.1: Kỹ thuật dừng bóng
bằng lòng bàn chân.
3.2: Kỹ thuật dừng bóng
bằng đùi.
3.3: Kỹ thuật dừng bóng
bằng gan bàn chân.

Phân tích
và thực hiện
được kỹ
thuật dừng
bóng bằng
lòng, đùi,
gan bàn
chân.

4/ Kỹ thuật dẫn bóng
4.1: Kỹ thuật dẫn bóng bằng
lòng bàn chân.
4.2: Kỹ thuật dẫn bóng bằng
má ngoài bàn chân.

Phân tích
và thực hiện
được kỹ
thuật dẫn
bóng bằng
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4.3: Kỹ thuật dẫn bóng bằng
mu giữa bàn chân.

lòng, má
ngoài, mu
giữa bàn
chân.

5/ Kỹ thuật đánh đầu
5.1: Kỹ thuật đánh đầu tại
chỗ bằng trán giữa.
5.2: Kỹ thuật đánh đầu bật
nhảy có đà bằng trán giữa.

Phân tích
và thực hiện
được kỹ
thuật đánh
đầu tại chỗ
bằng trán
giữa, đánh
đầu bật
nhảy có đà
bằng trán
giữa.

6/ Kỹ thuật ném biên.
6.1: Kỹ thuật ném biên tại
chỗ.
6.2: Kỹ thuật ném biên có
đà.

Phân tích
và thực hiện
được kỹ
thuật ném
biên tại chỗ,
ném biên có
đà.

Bài 8. Kiểm tra GK,KT 4
Tổng cộng 10 20
5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
Căn cứ Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường,
Tổ GDTC tổ chức kiểm tra, đánh giá học phần theo tỷ trọng sau:
- Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học phần.
- Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc:
[1]. Tiến Mạnh (2004), Giáo trình Bóng đá, NXB TDTT, Hà Nội.
[2]. Trần Quốc Đoan (2005), Luật Bóng đá, NXB TDTT, Hà Nội.
[3]. Trần Quốc Đoan (2007), Luật Bóng đá 5 người (futsal), NXB TDTT, Hà Nội.

6.2  Tài liệu tham khảo:
[4]. Richard Alagich (1998), Huấn luyện Bóng đá hiện đại, Dịch: Nguyễn Huy Bích,
Phạm Anh Thiệu, NXB TDTT, Hà Nội.
[5]. Ma Tuyết Điền (2001), Kỹ chiến thuật Bóng đá và phương pháp tập luyện, Dịch:
Đặng Bình, NXB TDTT, Hà Nội.
[6]. Nguyễn Hải Hường (2000), Bóng đá, sách dùng cho sinh viên các trường Đại học
TDTT, NXB TDTT, Hà Nội.
[7]. Quý Bình (2001), Giáo trình đào tạo trọng tài Bóng đá, NXB TDTT, Hà Nội.
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[8]. Nguyễn Xuân, Vũ Quý (2002), Lịch sử và từ điển Bóng đá Thế giới, NXB TDTT,
Trung tâm thông tin biên dịch từ điển và Bách khoa thư chuyên ngành.
[9]. Trần Quốc Đoan (2006), Luật thi đấu Bóng đá 5 người, NXB TDTT, Hà Nội.
[10]. Quốc Đoan, Xuân Long (2006), Hỏi và trả lời luật Bóng đá, NXB TDTT, Hà Nội.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần (tự chọn): Cầu lông
- Mã học phần:0101060027
- Số tín chỉ: 1
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần

Kiến thức:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử, nguồngốc, ý nghĩa, tác

dụng của môn Cầu lông, phương pháp giảng dạy, luật và phương pháp tổ chức thi đấu,
trọng tài trong môn Cầu lông.
Các bài tập bổ trợ, các phương pháp tập luyện trong quá trình giảng dạy kỹ thuật Cầu
lông:Các bài tập bổ trợ kỹ thuật chuyên môn; Các bài tập bổ trợ thể lực chuyên môn; Các
kiến thức liên quan bổ trợ cho môn học (sử dụng một số môn thể thao để tập bổ trợ, nắm
vững đặc điểm sinh lý môn học).

Kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng làm mẫu chính xác các động tác kỹ thuật; Các động tác làm

quen với Cầu lông.
Có kỹ năng thực hành tốt và thể hiện được những yêu cầu chính của kỹ thuật môn
học:Dạy làm quen với Cầu, vợt; kỹ thuật di chuyển đơn bước-đa bước; kỹ thuật động tác
đánh cầu; các bài tập phát triển thể lưc….

Vận dụng được các kiến thức và kỹ thuật Cầu lông vào trong thi đấu.
Thái độ nghề nghiệp:
Nhiệt tình và có trách nhiệm, có thái độ thân thiện với người học. Quan tâm tới sự

tiến bộ của người học cả về kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và kiến thức.
Thực hiện đúng nội quy, quy chế giảng dạy. Tổ chức lớp thực hành đúng và đủ giờ

theo quy định, công bằng kiểm tra đánh giá.
Có ý thức tổ chức kỹ luật, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần tự giác tích cực rèn

luyện thân thể phát huy tính kiên trì, ý chí phấn đấu.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu lịch sử phát triển, vị trí tác dụng của môn Cầu lông. Nguyên lý kỹ thuật trong
thực hiện động tác Cầu lông.
Tập luyện các bài tập bổ trợ nâng cao cảm giác, phản xạ chuyên môn
Giới thiệu các kỹ thuật đánh cầu khu vực phía trước (gần lưới), khu vực 2 bên dọc biên
và khu vực cuối sân.
Học và luyện tập kỹ thuật phát cầu, kỹ thuật di chuyển tiến đánh cầu thấp tay, di chuyển
ngang đánh cầu ngang vai dọc 2 biên và di chuyển lùi đánh cầu trên đầu. Luật Cầu lông.
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Giới thiệu chiến thuật thi đấu đơn, đôi. Luyện tập thi đấu đơn, đôi.
Luyện tập các bài tập phát triển thể lực chung và chuyên môn.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết
Số tiết

Mục tiêu
cụ thể

Dụng
cụ,
thiết bị

Định mức
vật tư

Nhiệm vụ
cụ thể của
SVLT TH

- Lịch sử phát triển môn
Cầu lông. Vị trí, tác dụng
của môn Cầu lông.
- Nguyên lý kỹ thuật trong
thực hiện động tác Cầu
lông.
- Giới thiệu, làm quen sân
bãi, dụng cụ. Các bài tập bổ
trợ nâng cao cảm giác, phản
xạ chuyên môn.

3

- Tập bổ trợ nâng cao cảm
giác, phản xạ chuyên môn.
- Học kỹ thuật giao cầu, luật
giao cầu (điều 9, 12- Luật
Cầu lông).
- Tập thể lực (chung,
chuyên môn).

2

- Ôn kỹ thuật giao cầu.
- Giới thiệu các kỹ thuật
đánh cầu khu vực phía trước
(gần lưới).
- Học đánh cầu thấp tay
phía trước. Luật CL (điều
13, 14, 15).
- Tập thể lực (chung,
chuyên môn).

3

- Ôn kỹ thuật giao cầu.
- Ôn kỹ thuật đánh cầu thấp
tay phía trước
- Giới thiệu các kỹ thuật
đánh cầu 2 bên dọc biên
khu vực giữa sân.
- Học kỹ thuật đánh cầu
ngang vai 2 bên dọc biên.
Luật CL (điều 13, 14, 15).
- Tập thể lực (chung,

3
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chuyên môn).
- Ôn kỹ thuật giao cầu, kỹ
thuật đánh cầu thấp tay phía
trước, kỹ thuật đánh cầu
ngang vai 2 bên dọc biên.
- Giới thiệu các kỹ thuật
đánh cầu khu vực cuối sân.
- Học kỹ thuật đánh cầu cao
trên đầu. Luật CL (điều 13,
14, 15).
- Tập thể lực (chung,
chuyên môn).

3

- Ôn kỹ thuật giao cầu, kỹ
thuật đánh cầu thấp tay phía
trước, kỹ thuật đánh cầu
ngang vai 2 bên dọc biên,
kỹ thuật đánh cầu cao trên
đầu.
- Tập phối hợp các kỹ thuật
động tác đã học.
- Học luật thi đấu đơn (điều
6, 7, 8, 10).
- Tập thể lực (chung,
chuyên môn).

3

- Ôn kỹ thuật giao cầu, kỹ
thuật đánh cầu thấp tay phía
trước, kỹ thuật đánh cầu
ngang vai 2 bên dọc biên,
kỹ thuật đánh cầu cao trên
đầu.
- Tập phối hợp các kỹ thuật
động tác đã học.
- Học chiến thuật thi đấu
đơn.
- Kiểm tra giữa kỳ.

2

- Ôn kỹ thuật giao cầu, kỹ
thuật đánh cầu thấp tay phía
trước, kỹ thuật đánh cầu
ngang vai 2 bên dọc biên,
kỹ thuật đánh cầu cao trên
đầu.
- Tập phối hợp các kỹ thuật
động tác đã học.

2
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- Học luật thi đấu đôi (điều
6, 7, 8, 11).
- Tập thể lực (chung,
chuyên môn).
- Ôn kỹ thuật giao cầu, kỹ
thuật đánh cầu thấp tay phía
trước, kỹ thuật đánh cầu
ngang vai 2 bên dọc biên,
kỹ thuật đánh cầu cao trên
đầu.
- Tập phối hợp các kỹ thuật
động tác đã học.
- Học chiến thuật thi đấu
đôi.
- Tập thể lực (chung,
chuyên môn).

2

- Ôn tập các nội dung đã
học (kỹ thuật, luật thi đấu,
chiến thuật thi đấu).

2

-Phương pháp tổ chức thi
đấu, luật, phương pháp
trọng tài kiểm tra đánh giá
kết thúc học phần.

5

Tổng cộng 10 20
5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
Căn cứ Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường,
Tổ GDTC tổ chức kiểm tra, đánh giá học phần theo tỷ trọng sau:
- Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học phần.
- Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc:
[1].Trần Văn Vinh, Nguyễn Trọng Hải, Đào Chí Thành – Giáo trình Cầu lông - NXB ĐH
Sư Phạm 2004.
[2].Uỷ ban TDTT – Luật thi đấu cầu Lông – NXB TDTT 2003.

6.2  Tài liệu tham khảo:
[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo – Giáo trình Cầu Lông - NXB GD 1998
[4]. Bộ Giáo dục và Đào tạo – Để đánh Cầu Lông giỏi - NXB GD 1998
[5]. Trường Đại học TDTT Bắc Ninh – Giáo trình Cầu Lông – NXB TDTT 2000.
[6]. Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Tây (Hà nội mới) – Giáo trình Cầu Lông – NXB
ĐH Sư phạm  2002
[7]. Đào Chí Thành – Giáo trình cầu Lông - NXB TDTT  2002
[8]. Nguyễn Thanh Sang – Tìm hiểu Cầu Lông thế giới – NXB TDTT 2002
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[9]. Để đánh cầu lông giỏi – NXB TDTT 2003

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017

Hội đồng
thẩm định chương trình đào tạo

Hiệu Trưởng
Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần (tự chọn): Giáo dục quốc phòng an ninh 1
- Mã học phần:0101060029
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
Tổng số tín chỉ: 3 Lý thuyết: 3 Thực hành: 0
Phân bố thời gian: 45 Lý thuyết: 45 Thực hành: 0
Tự hoc: 90
Đối tượng sinh viên (dự kiến): Học kỳ I (Học kỳ I – Năm thứ Nhất)
Học phần tyên quyết: Không
Học phần học trước: Không
Học phần song hành: Không
Bộ môn phụ trách giảng dạy: An Ninh Quốc Phòng,

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
2.Mô tả học phần
Học phần có 3 tín chỉ đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm:
những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh,
quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng
lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng
về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Học
phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật
quân sự Việt Nam qua các thời kỳ.
Sinh viên tự nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự và tình hình quốc phòng an
ninh hiện nay dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
3. Mục tiêu học phần
Hiểu rõ kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng -an ninh của Đảng và Nhà nước ta
hiện nay; kế thừa truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc và nghệ thuật
quân sự Việt Nam.
Vận dụng vào việc hình thành niềm tin khoa học, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách
mạng và lý tưởng cho sinh viên.
Vận dụng phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ tích cực hoạt động góp phần xây dựng lực
lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thực hiện tốt hai
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giữ gìn, kế thừa và phát triển nghệ
thuật đánh giặc của tổ tyên và nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo.
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4.  Nội dung học phần

STT Chủ đề/Bài học
Số TIẾT

LT TH Tự học

1 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học. 2 4

2
Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng
Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ
quốc.

6 12

3
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 6

12

4
Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa. 6 12

5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. 8 16

6
Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng
cố quốc phòng - an ninh.

9 18

7 Nghệ thuật quân sự Việt Nam. 8 16

Tổng cộng 45 0 90

5. Phương pháp dạy - học
5.1. Phương pháp dạy
Diễn giảng
Thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên
Giúp người học khám phá
5.2. Phương pháp học và tự học
- Lắng nghe, trao đổi.
- Thảo luận - Thuyết trình nhóm.
- Suy nghĩ – làm việc theo đôi – chia sẻ.
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu theo chủ đề.
- Hướng dẫn sinh viên các nguồn tài liệu tham khảo.
- Sinh viên học tập, hợp tác theo nhóm.
- Sinh viên báo cáo chủ đề được phân công.
6. Tài liệu dạy và học
6.1. Tài liệu giảng dạy
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Giáo trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh (dùng cho
sinh viên các trường đại học cao đẳng), tập 1, tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục.
6.2. Tài liệu tham khảo
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
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Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính
trị quốc gia.
Đảng Cộng sản Việt Nam (2001,2006,2012), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
IX, X, XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Quốc phòng, Nhà xuất
bản Chính trị quốc gia
7. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Chuyên cần: sinh viên tham gia học tập trên lớp, đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích
cực thảo luận.
- Kiểm tra giữa kỳ: sinh viên tự nghiên cứu, hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng
viên giao cho cá nhân/tuần, bài tập nhóm, bài tập cá nhân, thuyết trình, câu hỏi ngắn.
- Thi kết thúc học phần:thi trắc nghiệm

Trọng số (%) các điểm:
Điểm chuyên cần : 10 %
Kiểm tra thường xuyên : 20%
Thi kết thúc học phần : 70%

ĐCC: Điểm chuyên cần
ĐKT: Điểm kiểm tra
ĐTHP: Điểm thi kết thúc học phần

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Giáo dục anh ninh – quốc phòng 2
Mã học phần: 0101060029
Tổng số tín chỉ: 2 Lý thuyết: 2 Thực hành: 0
Phân bố thời gian: 30 Lý thuyết: 30 Thực hành: 0
Tự học: 60
Đối tượng sinh viên (dự kiến): Học kỳ I (Học kỳ I – Năm thứ Nhất)
Học phần tyên quyết: Không
Học phần học trước: Không
Học phần song hành: Không
Bộ môn phụ trách giảng dạy:  An Ninh Quốc Phòng

2.  MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần nêu rõ những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh của
Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực
lượng dự bị động viên, tăng cường tyềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, phòng
chống chiến tranh công nghệ cao, đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật
đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn đề
về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam; xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển
đảo, an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Sinh viên tự tìm hiểu về tình hình an ninh thế giới và chính sách dân tộc, tôn giáo của
Đảng ta trong giai đoạn hiện nay dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
3.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Trình bày được kiến thức cơ bản công tác quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh; các
hình thức tổ chức, phương pháp tyến hành công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình
hiện nay.
Vận dụng vào xây dựng lòng tin chiến thắng trước mọi âm mưu, thủ đoạn kẻ thù đối với
cách mạng Việt Nam; góp phần hình thành ý thức tự giác, có trách nhiệm tham gia công
tác quốc phòng, luyện tập quân sự, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ an ninh
quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

4. NỘI DUNG HỌC PHẦN

TT CHỦ ĐỀ Số TIẾT
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LT TH Tự học

1
Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt
Nam.

5
10

2
Phòng chống địch tyến công hoả lực bằng vũ khí công
nghệ cao. 4 8

3
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị
động viên và động viên công nghiệp. 4

8

4
Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc
gia.

4 8

5
Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu
tranh phòng chống địch lợi dung vấn đề dân tộc và tôn
giáo chống phá cách mạng Việt Nam .

4 8

6

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ
gìn trật tự, an toàn xã hội. Những vấn đề cơ bản về đấu
tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

9 18

Tổng cộng 30 0 60

5. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC
5.1. Phương pháp dạy
Diễn giảng.
Thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Giúp người học khám phá.
5.2. Phương pháp học và tự học
- Lắng nghe, trao đổi.
- Thảo luận - Thuyết trình nhóm.
- Suy nghĩ – làm việc theo đôi – chia sẻ.
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu theo chủ đề.
- Hướng dẫn sinh viên các nguồn tài liệu tham khảo.
- Sinh viên học tập, hợp tác theo nhóm.
- Sinh viên báo cáo chủ đề được phân công.
6. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC
6.1. Tài liệu giảng dạy
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Giáo trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh (dùng cho
sinh viên các trường đại học cao đẳng), tập 1,tập 2, Nxb.Giáo dục.
6.2. Tài liệu tham khảo
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Đảng Cộng sản Việt Nam (2001, 2006, 2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ IX, X, XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội .
Phan Xuân Sơn, Lưu Văn Quảng (đồng chủ biên) (2006), Những vấn đề cơ bản về chính
sách dân tộc ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Lý luận chính trị.
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Nghĩa vụ quân sự, Nhà
xuất bản Chính trị quốc gia.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
7. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Chuyên cần:sinh viên tham gia học tập trên lớp, đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích
cực thảo luận.
- Kiểm tra thường xuyên: sinh viên tự nghiên cứu, hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà
giảng viên giao cho cá nhân/tuần, bài tập nhóm, bài tập cá nhân, thuyết trình, câu hỏi
ngắn.
- Thi kết thúc học phần: thi trắc nghiệm

Trọng số (%) các điểm:
Điểm chuyên cần : 10 %
Kiểm tra thường xuyên : 20%
Thi kết thúc học phần : 70%

ĐCC: Điểm chuyên cần
ĐKT: Điểm kiểm tra
ĐTHP: Điểm thi kết thúc học phần

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Giáo dục quốc phòng anh ninh 3
Mã học phần: 0101060029
Tổng số tín chỉ: 3 Lý thuyết: 2 Thực hành: 1
Phân bố thời gian: 75 Lý thuyết: 30 Thực hành: 45
Tự học: 60
Đối tượng sinh viên (dự kiến): Học kỳ I (Học kỳ I – Năm thứ Nhất)
Học phần tyên quyết:Không
Học phần học trước: Không
Học phần song hành: Không
Bộ môn phụ trách giảng dạy: An Ninh Quốc Phòng

2.  MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, các
phương tyện chỉ huy để phục vụ cho nhiệm vụ học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu;
tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản các loại vũ khí bộ binh AK, CKC, RPĐ,
RPK, B40, B41; đặc điểm tính năng, kỹ thuật sử dụng thuốc nổ; phòng chống vũ khí hạt
nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lửa; vết thương chiến tranh và phương pháp xử lý; luyện
tập đội hình lớp, khối.
Sinh viên tự nghiên cứu các vũ khí hủy diệt được Mỹ sử dụng ở Việt Nam từ năm 1955-
1975, các chiến thuật của ta dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Hiểu rõ lý thuyết cũng như thực hành của cá nhân trong hoạt động quân sự, kiến thức cơ
bản về thực hành bắn súng tyểu liên AK, huấn luyện những động tác cơ bản chiến thuật
chiến đấu bộ binh, hành động của từng người chiến đấu trong công sự, ngoài công sự.
Trình bày được kỹ năng quân sự cần thiết từ đó góp phần đáp 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, xây dựng, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong khoa học, kỹ
năng sống cho sinh viên.
Nắm bắt được một số loại vũ khí, trang bị; biết cách sử dụng và bảo quản theo đúng quy
định; hiểu đúng nội dung các đề mục, tích cực luyện tập kỹ thuật bắn súng tyểu liên AK
và các tư thế vận động, chiến đấu từng người.
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4.  NỘI DUNG HỌC PHẦN

STT CHỦ ĐỀ
Số TIẾT
LT TH Tự học

1 Đội ngũ tay không 4

2 Sử dụng bản đồ địa hình 5 5 10

3 Binh khí AK, SKS, RPD, B41 5 10

4 Lý thuyết bắn súng 5 10

5 Thuốc nổ 5 10

6 Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn 5 10

7 Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh 4 4

8 Ba môn quân sự phối hợp 5 10

9 Từng người trong chiến đấu tyến công 8

10 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8

11 Tháo lắp súng AK – SKS 4

12 Tập ngắm bắn 4

13 Kỹ thuật bắn súng AK – SKS 8

Tổng cộng 30 45 60

5. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC
5.1. Phương pháp dạy
Diễn giảng.
Thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Giúp người học khám phá.
5.2. Phương pháp học và tự học
- Lắng nghe, trao đổi - Suy nghĩ – Làm việc theo đôi.
- Sinh viên học tập, hợp tác theo nhóm.
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hành theo từng nội dung.
- Sinh viên cách thực hành theo đôi, theo nhóm.
- Hướng dẫn sinh viên các nguồn tài liệu tham khảo.
6. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC
6.1. Tài liệu giảng dạy
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Giáo trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh (dùng cho
sinh viên các trường đại học cao đẳng), tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục.
6.2. Tài liệu tham khảo
Bộ giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh (dùng cho
sinh viên các trường đại học cao đẳng, tập1, Nhà xuất bản Giáo dục.
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Đảng Cộng sản Việt Nam (2001, 2006, 2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ IX, X, XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Quốc phòng, Nhà xuất
bản Lao động - Xã hội.
7. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Chuyên cần: sinh viên tham gia học tập trên lớp, đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích
cực thảo luận.
- Kiểm tra giữa kỳ: sinh viên tự nghiên cứu, hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng
viên giao cho cá nhân/tuần, bài tập nhóm, bài tập cá nhân, thuyết trình, câu hỏi ngắn.
- Kiểm tra thực hành (điều kiện dự thi lý thuyết): bản thu hoạch, báo cáo, thảo luận,
thuyết trình, thực hành thực địa.
- Thi kết thúc học phần: thi trắc nghiệm

Trọng số (%) các điểm:
Điểm chuyên cần : 10 %
Kiểm tra thường xuyên : 20%
Thi kết thúc học phần : 70%

ĐCC: Điểm chuyên cần
ĐKT: Điểm kiểm tra
ĐTHP: Điểm thi kết thúc học phần

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Kinh tế học
- Mã học phần: 0101100031
- Số tín chỉ: 4
- Học phần tiên quyết/học trước: không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Học xong học phần này sinh viên có kiến thức về:
+ Cơ chế thị trường hoạt động như thế nào: khái niệm cầu, cung và cân bằng thị trường,
những yếu tố ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng, độ co giãn và ứng dụng
+ Cách thức người tiêu dùng lựa chọn tiêu dùng hàng hóa dịch vụ với ngân sách hạn chế
và cách thức nhà sản xuất ra quyết định sản xuất dựa trên nguồn lực có hạn.
+ Đặc điểm của các loại thị trường và cách thức nhà sản xuất ra các quyết định sản xuất.
+ Sự can thiệp của chính phủ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường hàng hóa và dịch vụ
và cách thức các thành phần kinh tế phản ứng trước những chính sách đó.
+ Sinh viên có kiến thức cơ bản về các khái niệm, các chỉ tiêu để đánh giá nền kinh tế,
các công cụ được chính phủ can thiệp vào nền kinh tế...
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng:
Sinh viên biết cách sử dụng đồ thị cung cầu và các đồ thị khác để lập luận logic về các
quyết định của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Sinh viên biết cách giải thích các hiện tượng kinh tế vi mô xảy ra trong đời sống hàng
ngày như: mối quan hệ giữa giá cả và sản lượng, hành vi của người tiêu dùng, hành vi
của doanh nghiệp trong việc định giá và sản lượng sản xuất.
Sinh viên biết cách lý giải những diễn biến trên thị trường và phân tích mục đích, ưu
nhược điểm của các chính sách của chính phủ nhằm điều tiết thị trường cung cầu hàng
hóa và dịch vụ.
Sinh viên có thể phân tích được sự tác động của các công cụ như chính sách tài khóa,
chính sách tiền tệ tác động như thế nào tới nền các thành phần trong nền kinh tế và tổng
thể nềnkinh tế nói chung
+Kỹ năng mềm: Giúp sinh viên có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin, kỹ
năng ra quyết định cho bản thân dưới góc độ là người tiêu dùng và nhà sản xuất , kỹ năng
liên tưởng để tìm ra điểm tương đồng giữa mô hình kinh tế với thực tế xã hội. Sinh viên
cũng có kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng tự học tự đọc hiểu tài liệu.
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- Thái độ: Tôn trọng quan điểm của người khác, tôn trọng pháp luật, có động cơ học tập
đúng đắn dựa trên quan điểm về chi phí cơ hội.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Trang bị cho học viên những kiến thức căn bản về cách thức ra quyết định của người tiêu
dùng, nhà sản xuất và chính phủ trên các loại thị trường khác nhau với các khái niệm như
cầu, cung, giá thị trường, độ co giãn...Học phần giúp sinh viên hiểu khái quát về kinh tế
học vĩ mô, các khái niệm và phương pháp xác định tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân,
tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ và chính sách tiền tệ, mối quan hệ tổng cung và
chu kỳ kinh doanh, thất nghiệp và lạm phát, kinh tế vĩ mô của nền  kinh tế mở.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Những vấn
đề cơ bản về kinh tế
học

3 Các vấn đề cơ bản
của một nền kinh tế
và cách thức giải
quyết chúng

Nghiên cứu
trước:
[1]: Chương 1,
[3]: Chương 1.Khái niệm về kinh tế học

Ba vấn đề cơ bản của tổ
chức kinh tế
Chương 2. Cung, cầu
và giá cả thị trường

5 - Những yếu tố nào
ảnh hưởng đến cung
cầu của thị trường và
trạng thái cân băng
- Chính phủ can
thiệp vào thị trường
sẽ ảnh hưởng như
thế nào đến các
thành phần trong nền
kinh tế

Nghiên cứu
trước:
[3]: Chương 2.
[1]: Chương 3,
chương 4.

2.1. Thị trường
2.2. Cầu thị trường
2.3. Cung thị trường
2.4. Thị trường cân bằng
2.5. Sự can thiệp của
chính phủ vào thị trường

Chương 3. Lý thuyết
hành vi người tiêu
dùng

5 - Cách thức lựa chọn
tiêu dùng hàng hóa
dịch vụ với một
ngân sách hạn chế
-Những yếu tố ảnh
hưởng đến hành vi
của người tiêu dùng

Nghiên cứu
trước
[3]: Chương 3.
[2]: Bài 21.
[1]: Chương 5

3.1. Phân tích cân bằng
tiêu dùng bằng thuyết
hữu dụng
3.2. Phân tích cân bằng
tiêu dùng bằng hình học
Chương 4. Lý thuyết về
sản xuất và chi phí

5 -Cách thức ra quyết
định sản xuất của

Nghiên cứu
trước:
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

4.1. Lý thuyết về sản
xuất

nhà sản xuất nhằm
tối đa hóa lợi nhuận

[3]: Chương 4.

4.2. Lý thuyết về chi phí
sản xuất
Chương 5. Thị trường
cạnh tranh hoàn toàn

5 -Phân biệt các loại
thị trường, trong đó
cụ thể là thị trường
cạnh tranh hoàn
toàn.
- Phân tích quyết
định sản xuất của
doanh nghiệp trong
ngắn hạn và dài hạn
trong thị trường mà
giá cả không do nhà
sản xuất quyết định.
- Chính phủ can
thiệp ảnh hưởng như
thế nào đến hiệu quả
của thị trường

Nghiên cứu
trước:
[3]: Chương 5.
[2]: Bài 14.
Đọc thêm:
[6]: Phụ lục:
Thặng dư và
ảnh hưởng của
chính sách
Chính phủ can
thiệp vào thị
trường cạnh
tranh hoàn toàn.
[2]: Bài 9

5.1. Một số vấn đề cơ
bản
5.2. Phân tích quyết định
sản xuất trong ngắn hạn
5.3. Phân tích quyết định
sản xuất trong dài hạn
5.4. Hiệu quả của thị
trường cạnh tranh và sự
can thiệp của chính phủ
vào thị trường

Chương 6. Thị trường
độc quyền hoàn toàn

4 - Đặc điểm của thị
trường độc quyền và
các rào cản của
doanh nghiệp độc
quyền
- Doanh nghiệp độc
quyền ra quyết định
như thế nào
- Họ sử dụng các
chiến lược giá như
thế nào nhằm đem
lại lợi nhuận cao
- Chính phủ có
những biện pháp gì
giảm thiểu độc
quyền.

Nghiên cứu
trước:
[3]: Chương 6.
[2]: Bài 15.

6.1. Một số vấn đề cơ
bản
6.2. Hành vi của doanh
nghiệp trong ngắn hạn
6.3. Các biện pháp quản
lý và điều tiết đối với
doanh nghiệp độc quyền
6.4. Chiến lược phân biệt
giá

Chương 7: Khái quát 5 Làm quen với kinh Đọc chương 7,
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

về kinh tế học vĩ mô tế học vĩ mô với các
vấn đề cơ bản của
chúng, với phương
pháp mô hình trong
kinh tế học

tài liệu [1].
7.1. Đối tượng và
phương pháp nghiên cứu
7.2.Tổng cung và tổng
cầu của nền kinh tế
7.3. Mục tiêu và công cụ
trong nền kinh tế vĩ mô
7.4. Một số khái niệm và
mối quan hệ giữa các
biến số KTVM cơ bản
Chương 8: Tổng sản
phẩm và thu nhập quốc
dân

5 Làm quen với các
chỉ tiêu kinh tế vĩ
mô và các phương
pháp xác định các
chỉ tiêu KT vĩ mô,
các đồng nhất thức
Kt vĩ mô

Đọc chương 8,
tài liệu [1].

8.1. Tổng sản phẩm quốc
dân _thước đo thành tựu
của một nền kinh tế
8.2. Phương pháp xác
định GDP
8.3. Mối quan hệ giữa
các chỉ tiêu : tổng sản
phẩm, thu nhập quốc
dân, thu nhập có thể sử
dụng
8.4. Các đồng nhất thức
KTVM cơ bản
Chương 9: Tổng cầu và
chính sách tài khóa

5 Cách xác định sản
lượng cân bằng, sự
tác động của chính
sách tài khóa tới sản
lượng cân bằng

Đọc chương 9,
tài liệu [1].

9.1. Tổng cầu và sản
lượng cân bằng
9.2. Chính sách tài khóa
Chương 10: Tiền tệ và
chính sách tiền tệ

5 Cách xác định cung
tiền, cầu tiền, sự cân
bằng trên thị trường
tiền tệ, vai trò của
ngân hàng trung
ương tới thị trường

Đọc chương 10,
tài liệu [1].

10.1. Chức năng tiền tệ
10.2. Mức cung tiền và
vai trò kiểm soát tiền tệ
của NHTW
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

10.3. Mức cầu tiền tệ tiền tệ
10.4. Tiền tệ, lãi suất và
tổng cầu
Chương 11: Tổng cung
và chu kỳ kinh doanh

5 Cách xác định tổng
cung, mối quan hệ
giữa tổng cung -
tổng cầu và sự điều
chỉnh của nền kinh
tế

Đọc chương 11,
tài liệu [1].

11.1. Tổng cung và thị
trường lao động
11.2. Mối quan hệ tổng
cung , tổng cầu và quá
trình tự điều chỉnh của
nền kinh tế
11.3. Chu kỳ kinh doanh
Chương 12: Thất
nghiệp và lạm phát

5 Nắm rõ các khái
niệm, tác hại của
thất nghiệp, các biện
pháp hạ thấp tỷ lệ
thất nghiệp. Các
khái niệm và phân
loại, quy mô, tác hại
của lạm phát

Đọc chương 12,
tài liệu [1].

12.1. Thất nghiệp
12.2. Lạm phát

Chương 13: Kinh tế vĩ
mô của nền kinh tế mở

3 Vận dụng lợi thế so
sánh trong thương
mại quốc tế, tác
động của chính sách
vĩ mô trong nền kinh
tế mở

Đọc chương 13,
tài liệu [1].

13.1. Nguyên tắc lợi thế
so sánh trong thương
mại quốc tế
13.2. Cán cân thanh toán
quốc tế
13.3. Tỷ giá hối đoái và
hệ thống tài chính quốc
tế
13.4. Vài nét về chính
sách tỷ giá hối đoái của
Việt Nam
13.5. Tác động của các
chính sách vĩ mô chủ
yếu trong điều kiện nền
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

kinh tế mở
Tổng 60

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1. Giáo trình chính:
[1]. TS. Trần Đăng Thịnh (chủ biên), Huỳnh Thị Cẩm Tú, Võ Hữu Phước, Kinh tế học đại
cương (dành cho sinh viên không chuyên ngành kinh tế), NXB Đại học Quốc gia, 2009.
6.2. Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Quang Dong , Bài giảng kinh tế lượng, NXB. Giao thông vận tải, 2008
2. Nguyễn Văn Ngọc, Bài giảng Kinh tế vĩ mô, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
3. Nguyễn Văn Ngọc, Bài giảng nguyên lý kinh tế vi mô, Đại học Kinh tế Quốc dân,
2010
4. Ward Damian, Bài tập kinh tế học vi mô, NXB. Thống kê, 2008
5. Ward Damian, Bài tập kinh tế học vi mô, NXB. Thống kê, 2010
6. Ward Damian, Bài tập kinh tế học vĩ mô, NXB. Thống kê, 2010
7. Phạm Văn Vận, Giáo trình kinh tế công cộng, NXB. Thống kê, 2004
8. Trần Đăng Thịnh, Giáo trình kinh tế học đại cương, Đại học Quốc gia, 2009
9. Hoàng Thị Chỉnh, Giáo trình kinh tế quốc tế, NXB. Thống kê, 2010
10. Đồng Thị Thanh Phương, Giáo trình kinh tế vi mô, Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2014
11. Baumol William J., Macroeconomics, Thomson/South-Western, 2006
12. Nicholson Walter, Microeconomic theory, Thomson/South-Western, 2005

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Thông tin chung

- Tên học phần: Quản trị học
Mã số học phần: 101100063
Số tín chỉ: 2 tín chỉ
Học phần tiên quyết học trước: Kinh tế học
Các yêu cầu đối với học phần:Không
Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng về những khái niệm chung về quản
trị.

Giới thiệu các chức năng chính về quản trị như hoạch định, tổ chức, điều khiển và
kiểm tra; một số vấn đề như quản lý thay đổi, quản lý xung đột và nguy cơ; các biện pháp
cứu nguy trong quản trị.
Kiến thức: Sau khi học môn này sinh viên sẽ nắm bắt được các vấn đề chính yếu sau:
Giải thích được những thuật ngữ cơ bản về quản trị.
Mô tả lịch sử phát triển của khoa học quản trị.
Phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến tổ chức
Phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các quyết định quản trị.
Vận hành quản trị một tổ chức thông qua các chức năng cơ bản:  Hoạch định, tổ chức,
lãnh đạo và kiểm tra/kiểm soát
Kỹ năng:
Có kỹ năng lãnh đạo nhóm và làm việc nhóm.
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc; kỹ năng thuyết trình.
Kỹ năng lắng nghe; kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp phân tích và đánh giá thông tin.
Kỹ năng thiết lập mục tiêu cuộc đời
Thái độ:
SV có thái độ yêu thích môn học; hình thành thái độ đúng về công việc, nhiệm vụ, vai trò
của nhà quản trị quản trị doanh nghiệp.
Hình thành kỹ năng giao tiếp và ứng xử.
Hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp.
Có tinh thần trách nhiệm, uy tín, đạo đức trong kinh doanh.
Có tác phong chuyên nghiệp của nhà quản trị, thái độ lịch thiệp, chuẩn mực với khách
hàng và công chúng.
Có ý thức kỷ luật và chấp hành chính sách, pháp luật nhà nước.
3. Tóm tắt nội dung của học phần: Môn học gồm 8 chương, sẽ giới thiệu khái quát kiến
thức tổng quan về Công việc quản trị có thể bắt gặp ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình
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huống – 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 hay một tổ chức. Học phần Quản Trị Học bao
gồm các khái niệm cơ bản về công tác quản trị trong một tổ chức. Nội dung cơ bản của
học phần này là nghiên cứu sâu vào các chức năng của quản trị.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ
thể

Nhiệm vụ
cụ thể của
sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1:  Tổng quan về quản
trị

3

Khái niệm quản trị
Sự cần thiết của các hoạt động
quản trị trong tổ chức
Quản trị là gì?
Hiệu quả của hoạt động quản trị
Các chức năng quản trị

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 1.1
đến 1.3
Chương 1

Quản trị là khoa học và nghệ
thuật
Quản trị là khoa học
Quản trị là nghệ thuật

Giới thiệu
khái
quát về quản
trị. Hiểu rõ
vai trò, nhiệm
vụ và yêu cầu
về kỹ năng
của nhà quản
trị.

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 1.1
đến 1.3
Chương 1

Nhà quản trị
Khái niệm
Cấp bậc quản trị trong một tổ
chức
Vai trò của nhà quản trị

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 1.1
đến 1.3
Chương 1

Chương 2  : Sự tiến triển của
tư tưởng quản trị

3

Bối cảnh lịch sử
Sự quan trọng của lịch sử quản

trị
Những tác động ảnh hưởng lên

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
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tư tưởng quản trị
Nguồn gốc của tư tưởng quản trị

từ mục 2.1
đến 2.6
Chương 2

Bối cảnh lịch sử
Sự quan trọng của lịch sử quản
trị
Những tác động ảnh hưởng lên
tư tưởng quản trị
Nguồn gốc của tư tưởng quản trị

Cung cấp cho
sinh viên
sựhiểu biết cơ
bản về các lý
thuyết quản
trịxuất hiện từ
đầu thếkỷ 20,
hiện còn được
áp dụng.

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 2.1
đến 2.6
Chương 2

Trường phái tâm lý xã hội trong
quản trị
Các nhà tiên phong của trường
phái
Nhận xét về trường phái tác

phong trong quản trị

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 2.1
đến 2.6
Chương 2

Trường phái định lượng trong
quản trị
Quản trị khoa học
Quản trị tác nghiệp
Quản trị hệ thống thông tin
Nhận xét về trường phái định
lượng trong quản trị

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 2.1
đến 2.6
Chương 2

Trường phái hội nhập trong quản
trị
Khảo hướng quá trình quản trị
Khảo hướng ngẫu nhiên
Khảo hướng hệ thống

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 2.1
đến 2.6
Chương 2

Trường phái quản trị hiện đại
Lý thuyết Z
Tiếp cận theo 7 yếu tố

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 2.1
đến 2.6
Chương 2

Chương 3 : Văn hoá của
tổchức và môi trường tổ chức

4

Văn hoá của tổ chức Nghiên cứu
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Khái niệm
Ảnh hưởng của văn hoá doanh
nghiệp đến tiến trình quản lý
doanh nghiệp

trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 3.1
đến 3.3
Chương 3,
chương 4

Môi trường kinh doanh
Khái niệm
Môi trường vĩ mô
Môi trường vi mô

Phát họa các
thay đổi trong
môi trường
liên quan hoạt
động của tổ
chức. Trách
nhiệm xã hội
và đạo đức
của nhà quản
trị.

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 3.1
đến 3.3
Chương 3,
chương 4

Môi trường tác nghiệp hay môi
trường nội bộ doanh nghiệp
Yếu tố nhân lực
Khả năng tài chính
Khả năng nghiên cứu và phát
triển
Văn hoá của tổ chức

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 3.1
đến 3.3
Chương 3,
chương 4

Chương 4:  Quyết định quản
trị

4

Khái niệm và đặc điểm của
quyết định quản trị
Khái niệm
Các chức năng của quyết định
quản trị
Phân loại các quyết định quản trị
Nội dung chính của một quyết
định quản trị
Những yêu cầu đối với quyết
định quản trị
Một số phương pháp ra quyết
định

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 4.1
đến 4.3
Chương 5

Tiến trình ra quyết định và giải
quyết ván đề quản trị
Xác định vấn đề
Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến

Cung cấp cho
sinh viên
những sựhiểu
biết cần thiết

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
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quyết định.
Thu thập và chon lọc thông tin có
liên quan
Quyết định giải pháp.
Tổ chức thực hiện quyết định.
Đánh giá kết quả thực hiện quyết
định.

đểcó thể  đưa
ra những
quyết định
đúng đắn
trong quá
trình quản trị

từ mục 4.1
đến 4.3
Chương 5

Các kiểu quyết định quản trị Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 4.1
đến 4.3
Chương 5

Chương 5:  Hoạch định 4
Khái niệm và tác dụng của hoạch
định
Những khái niệm cơ sở của
hoạch định
Tác dụng của hoạch định
Các loại hoạch định
Nội dung hoạch định
Tiến trình hoạch định

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 5.1
đến 5.4
Chương 6

Mục tiêu: kỳ vọng và nền tảng
của hoạch định
Khái niệm
Vai trò
Các yêu cầu
Quản Trị Bằng Mục Tiêu –
Management by Objectives
(MBO)

Hiểu rõ nội
dung, tính
chất và những
việc phải làm
của
Nhà quản trị
trong việc
hoạch định
hoạt động
tương lai của
tổ chức.

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 5.1
đến 5.4
Chương 6

Hoạch định chiến lược
Định nghĩa

Tiến trình hoạch định chiến lược
Những công cụ hoạch định chiến
lược trong các doanh nghiệp lớn
Hoạch định chiến lược trong các
doanh nghiệp nhỏ

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 5.1
đến 5.4
Chương 6

Hoạch định tác nghiệp
Khái niệm

Nghiên cứu
trước:
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Qui trình hoạch định tác nghiệp +Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 5.1
đến 5.4
Chương 6

Chương 6: Tổ chức 4
Khái niệm và nguyên tắc xây
dựng cơ cấu tổ chức
Các nguyên tắc của tổ chức quản
trị
Cơ sở để thiết kế bộ máy tổ chức

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 6.1
đến 6.3
Chương 7

Một số vấn đề lý luận trong công
tác tổ chức
Tầm hạn quản trị
Quyền hành trong quản trị
Phân cấp trong quản trị

Hiểu rõ một
số
khái niệm
quan trọng
cần thiết
đểxây dựng
bộmáy
tổchức. Hiểu
rõ các cách
thức tổ chức
khác nhau, ưu
nhược điểm
của từng mô
hình để
chọn lựa áp
dụng

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 6.1
đến 6.3
Chương 7

Xây dựng cơ cấu tổ chức
Khái niệm
Các mô hình cấu trúc  tổ chức
phổ biến
Mô hình cấu trúc đơn giản
Mô hình cấu trúc theo chức năng
Mô hình cấu trúc phân ngành hay
trực tuyến
Mô hình cấu trúc hỗn hợp giữa
trực tuyến và chức năng

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 6.1
đến 6.3
Chương 7

Chương 7:  Điều khiển 4
Khái niệm
Bố trí nhân sự và quản trị nguồn
nhân lực

Nghiên cứu
trước:
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Khái niệm
Lập kế hoạch bố trí nhân sự
Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, sa
thải nhân viên

+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 7.1
đến 7.5
Chương 8

Lãnh đạo và phong cách lãnh đạo
Các khái niệm
Phong cách lãnh đạo

Cung cấp
những hiểu
biết cần thiết
để nhà quản
trịlàm tốt việc
lãnh đạo và
động viên
nhân viên
dưới quyền

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 7.1
đến 7.5
Chương 8

Động viên tinh thần làm việc của
nhân viên
Các khái niệm
Các lý thuyết về động cơ và động
viên
Ứng dụng các lý thuyết động
viên trong công tác quản trị

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 7.1
đến 7.5
Chương 8

Thông tin trong quản trị
Các khái niệm
Những hình thức thông tin
Thông tin trong tổ chức
Những trở ngại trong thông tin
Quản trị thông tin vượt qua
những trở ngại

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 7.1
đến 7.5
Chương 8

Chương 8:  Kiểm tra 4
Khái niệm, mục đích và tác dụng
của kiểm tra
Khái niệm
Mục đích của kiểm tra
Tác dụng của kiểm tr

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 8.1
đến 8.5
Chương 9

Các nguyên tắc xây dựng cơ chế
kiểm tra

Hiểu  được
tầm
quan trọng
của công tác
kiểm tra và
những
phương pháp,

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 8.1
đến 8.5
Chương 9
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để tiến hành
kiểm tra có
hiệu quả

Tiến trình kiểm tra
Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm
tra
Đo lường việc thực hiện
Điều chỉnh sai lệch

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 8.1
đến 8.5
Chương 9

Các lĩnh vực trọng tâm của kiểm
tra
Kiểm tra nhân sự
Kiểm tra tài chính
Kiểm tra điều hành
Kiểm tra thông tin
Kiểm tra thành tích của toàn bộ
tổ chức

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 8.1
đến 8.5
Chương 9

Các công cụ kiểm tra  chủ yếu Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu
[1]: nội dung
từ mục 8.1
đến 8.5
Chương 9

Tổng 30 60

4.2. Học phần lý thực hành:
5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
Tài liệu bắt buộc
[1]. Võ Phước Tấn, Giáo trình quản trị học, NXB. Thống kê, 2008
Tài liệu bắt tham khảo
2. Nguyễn Thị Liên Diệp, Quản trị học, NXB. Văn hoá văn nghệ, 2015
3. Bùi Văn Danh, Quản trị học, NXB. Lao động, 2015
4. Hà Văn Hội, Quản trị học những vấn đề cơ bản, NXB. Thông tin và truyền thông, 2011
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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần:Nguyên lý thống kê- Kinh tế
- Mã học phần:0101121970

- Số tín chỉ: 2

- Học phần tiên quyết/học trước:

- Các yêu cầu đối với học phần: Không

2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những khái niệm chung về nguyên lý thống

kê, điều tra thống kê, trình bày số liệu thống kê, các chỉ tiêu thống kê mức độ khối lượng,
mức độ tương đối, các chỉ số thống kê và dự báo thống kê.

- Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng lập phiếu điều tra, thu thập phiếu điều tra, xử lý
số liệu, lập bảng tổng hợp kết quả điều tra.

- Thái độ: Sinh viên sẽ ý thức, trách nhiệm các vấn đề số liệu điều tra thống kê, các
báo cáo kết quả điều tra thống kê.

3. Tóm tắt nội dung học phần: Môn học nguyên lý thống kê và phần mềm SPSS giải
quyết vấn đề về nguyên lý thống kê, các loại điều tra trong thống kê, phương pháp điều
tra, trình bày số liệu thu thập, phân tổ thống kê và phân tích trong thống kê, xử lý số liệu
thống kê bằng phần mềm SPSS và các bài toán kiểm định thống kê để chỉ ra tính qui luật
của hiện tượng kinh tế- xã hội. Kết thúc môn học nguyên lý thống kê sinh viên nắm bắt
được những vấn đề cơ bản về thống kê kinh tế - xã hội, và kinh doanh – sản xuất dịch vụ
trong cơ chế hoạt động thị trường.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

Chương 1 Đối tượng 3 0 - Kiến thức: Cung cấp Nghiên cứu trước:



86

nghiên cứu của nguyên lý
thống kê

cho sinh viên khái niệm,
cơ sở khoa học, nhiệm vụ
về thống kê.
- Kỹ năng:  Sinh viên có
cơ sở lý luận về báo cáo

các số liệu thống kê
- Thái độ : Sinh viên có
thái độ tốt trong nhiệm
vụ của thống kê các số

liệu báo cáo

+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 1.1 đến

1.4, Chương 1
1.1 Thống kê là gì ?
1.2 Đối tượng nghiên cứu
1.3 Một số khái niệm và
phạm trù thường sử dụng
trong thống kê
1.4 Quá trình nghiên cứu
thống kê
Chương 2  Điều tra thống
kê

3

- Kiến thức: Cung cấp
cho sinh viên khái niệm,
cơ sở khoa học, nhiệm vụ
về điều tra thống kê, tổ
chức điều tra thống kê.
- Kỹ năng:  Sinh viên có
kỹ năng điều tra thống kê
- Thái độ : Sinh viên có
thái độ tốt trong nhiệm

vụ điều tra thống kê, các
số liệu báo cáo thống kê

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội

dung từ mục 2.1 đến
2.4, Chương 2

2.1 Ý nghĩa và nhiệm vụ
của điều tra thống kê
2.2 Các hình thức tổ chức
điều tra thống kê
2.3 Các loại điều tra thống
kê
2.4 Các phương pháp thu
thập tài liệu điều tra
2.5 Sai số trong điều tra
thống kê
2.6 Xây dựng phương án
điều tra thống kê
2.7 Điều tra chọn mẫu.
Chương 3 : Trình bày số
liệu thống kê

3 - Kiến thức: Cung cấp
cho sinh viên trình bày
các số liệu thống kê.
- Kỹ năng:  Sinh viên có
kỹ năng  trình bày bảng,
biểu và số liệu thống kê
- Thái độ : Sinh viên có
thái độ tốt trong lập các

báo cáo thống kê

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội

dung từ mục 3.1 đến
3.3, Chương 3

3.1 Sắp xếp số liệu
3.2 Phân tổ thống kê
3.3 Bảng thống kê
3.4 Đồ thị thống kê

Chương 4. Mô tả dữ liệu
bằng các đặc trưng đo
lường

6 - Kiến thức: Cung cấp
cho sinh viên các chỉ tiêu
thống kê mức độ khối
lượng của số liệu thống
kê.
- Kỹ năng:  Sinh viên có
kỹ năng hiểu các loại số
liệu tuyệt đối thống kê

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội

dung từ mục 4.1 đến
4.4, Chương 4

4.1 Số tuyệt đối
4.2 Số tương đối
4.3 Các đặc trưng đo lường
khuynh hướng tập trung
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(trung bình, trung vị, mốt) - Thái độ : Sinh viên có
thái độ tốt trong các số
liệu báo cáo thống kê

4.4 Các đặc trưng đo lường
độ phân tán
Chương 5 Điều tra chọn
mẫu và phân phối mẫu

3

- Kiến thức: Cung cấp
cho sinh viên các điều tra
chọn mẫu của  thống kê
- Kỹ năng:  Sinh viên có

kỹ năngđiều tra chọn
mẫu và phân phối mẫu

trong thống kê
- Thái độ:  Sinh viên có
thái độ tốt trong tổ chức
điều tra chọn mẫu trong

thống kê.

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội

dung từ mục 5.1 đến
5.3, Chương 5

5.1 Khái niệm điều tra
chọn mẫu
5.2  Phân phối trung bình
mẫu
5.3Phân phối tỷ lệ mẫu
5.4 Các bước của quá trình
nghiên cứu mẫu
5.6 Xác định cỡ mẫu
5.7 Các phương pháp chọn
mẫu
Chương 6 Ước lượng –
kiểm định giả thuyết và
phân tích phương sai

6 - Kiến thức: Cung cấp
cho sinh viên các ước
lượng – kiểm định giả

thuyết và phân tích
phương sai

- Kỹ năng:  Sinh viên có
kỹ năng sử dụng máy

tính để ước lượng – kiểm
định giả thuyết và phân

tích phương saitrong
thống kê

- Thái độ:  Sinh viên có
thái độ tốt trong tổ chức
ước lượng – kiểm định
giả thuyết và phân tích
phương saimẫu trong
thống kê.

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội

dung từ mục 6.1 đến
6.5, Chương 6

6.1 Khái niệm ước lượng
6.2 Xác định kích thước
mẫu
6.3 Khái niệm về kiểm
định
6.4 Các loại kiểm định
6.5  Phân tích phương sai

Chương 7 Dãy số thời
gian và chỉ số

7 - Kiến thức: Cung cấp
cho sinh viên khái niệm
về dãy số thời gian và
tính các chỉ số thống kê.
- Kỹ năng:  Sinh viên có
kỹ năng về dãy số thời

gian  tính các chỉ số phát
triển và phân tích các  số

liệu thống kê
- Thái độ : Sinh viên có

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội

dung từ mục 7.1 đến
7.6, Chương 7

7.1 Khái niệm
7.2 Các thành phần của dãy
số thời gian
7.3 Các chỉ tiêu mô tả dãy
số thời gian
7.4 Khái niệm, ý nghĩa của
chỉ số phát triển
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7.5 Phân loại chỉ số phát
triển

thái độ tốt về dãy số thời
gian và tính các chỉ số

trong các số liệu báo cáo
thống kê

7.6 Phương pháp xây dựng
chỉ số và công thức tính
Tổng cộng 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1 Điểm kiểm tra thường xuyên, định lỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2 Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập
6.1 Tài liệu bắt buộc:

[1] Chu Văn Tuấn, Giáo trình lý thuyết thống kê và phân tích dự báo, NXB. Tài Chính,
2008.

6.2 Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Văn Trãi, Giáo trình nguyên lý thống kê-kinh tế, Nhà xuất bản Thanh Hóa ,năm
2011.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Marketing căn bản
- Mã học phần: 0101100041
- Số tín chỉ: 2
- Học phần học trước: không
- Các yêu cầu đối với học phần :
2. Mục tiêu của học phần

Mục tiêu của môn học là giúp sinh viên hiểu và biết vận dụng kiến thức về
marketing một cách linh hoạt vào các hoạt động marketing thực tế của doanh nghiệp
trong quá trình kinh doanh, cụ thể là:
- Kiến thức:

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản nhất của marketing, phân tích và biết được
nhu cầu của khách hàng, các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp sẽ đáp ứng được
những gì trên cơ sở thoả mãn giá trị mong đợi của khách hàng (customer value).

+ Hiểu được tiến trình hoạch định chiến lược của doanh nghiệp, trên cơ sở phân
tích mục tiêu, định hướng thị trường, và lập kế hoạch marketing.

+ Hiểu được hệ thống thông tin nào hỗ trợ cho quá trình lập kế hoạch marketing
trên cơ sở nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách hàng, nghiên cứu đối thủ
cạnh tranh…

+ Thực hiện được việc phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu, khách
hàng mục tiêu và định vị hàng hoá của doanh nghiệp trên thị trường.

+ Thiết kế chiến lược marketing hỗn hợp bao gồm: sản phẩm, giá cả, kênh phân
phối và các hoạt động chiêu thị cho doanh nghiệp.

+ Thực hiện một đề án nghiên cứu, thu thập thông tin, trình bày các kết quả đạt
được nhằm hoàn thiện các hoạt động marketing trong doanh nghiệp.

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, lập kế
hoạch, phân tích và tổng hợp tài liệu thông qua việc

+ Xác định và phân tích những câu hỏi cơ bản nhất của một doanh nghiệp: khách
hàng, thị trường và sản phẩm của doanh nghiệp như thế nào so với đối thủ cạnh tranh.

+ Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện một chiến lược marketing hỗn hợp (có thể
chọn một trong những mục tiêu của chiến lược để thực hiện).

+ Phân tích và trình bày những ý tưởng marketing trong những bài tập tình huống
theo nhóm.

- Thái độ: Người học nhận thức được vai trò và ảnh hưởng của marketing trong
doanh nghiệp từ đó rút ra được những bài học để áp dụng vào thực tiễn.

3. Tóm tắt nội dung học phần:
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Marketing căn bản là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về
marketing, ảnh hưởng của marketing trong doanh nghiệp, xu hướng của tiếp thị trong xu
thế toàn cầu hóa, môi trường và thông tin về marketing. Nắm được kiến thức môn học
sinh viên có thể phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị hàng hóa
trên thị trường, phân tích các đặc tính và hành vi của khách hàng. Môn học còn giúp cho
người học nắm bắt được 4 phối thức trong hoạch định, tổ chức và thực hiện một chiến
lược marketing hỗn hợp (Marketing Mix): chiến lược phát triển sản phẩm (Product),
chiến lược định giá sản phẩm (Price), chiến lược phân phối (Place), chiến lược chiêu thị
(Promotion). Trong quá trình học, sinh viên sẽ trao đổi và thảo luận, đồng thời giải quyết
vấn đề theo tình huống.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ
thể của
sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

Chương 1: Tổng
quan về
Marketing

2

Giúp  sinh viên hiểu quá trình hình thành và phát triển của
Marketing.
Biết được một số khái niệm Marketing, từ đó rút ra bản chất của
Marketing, tầm quan trọng của Marketing và các chức năng cơ
bản của nó

-
Nghiên
cứu
trước:
+Tài
liệu [1]:
nội
dung
chương
1.
+Tài
liệu [2]:
nội
dung
chương
1

1.1. Sự ra đời và
phát triển của
Marketing

1.2. Khái niệm
Marketing
1.3. Mục tiêu và
chức năng của
Marketing
1.4. Marketing
mix
1.5. Phân loại
Marketing
1.5.5. Căn cứ vào
đặc điểm cấu tạo
sản phẩm
Chương 2: Môi
trường
Marketing

2

Giúp sinh viên hiểu được khái niệm về môi trường, các nhóm
môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của các doanh
nghiệp.
Phân tích nội dung và sự tác động của môi trường vĩ mô, vi mô
và môi trường nội vi đến hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp.

-
Nghiên
cứu
trước:
+Tài
liệu [1]:
nội
dung
chương
2

2.1. Môi trường
vĩ mô
(Macromarketing)
2.2. Môi trường
vi mô
(Micromarketing)
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ
thể của
sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

+Tài
liệu [2]:
nội
dung
chương
4

Chương 3: Hành
vi khách hàng

2 Giúp sinh viên biết được các yếu tố tác động đến hành vi của
người tiêu dùng và tổ chức.

Hiểu được các dạng hành vi khác biệt của người tiêu dùng và
tổ chức.

Mô tả quy trình ra quyết định mua của người tiêu dùng và tổ
chức.

-
Nghiên
cứu
trước:
+Tài
liệu [1]:
nội
dung
chương
3
+Tài
liệu [2]:
nội
dung
chương5

3.1. Hành vi mua
hàng của người
tiêu dùng
3.2. Hành vi mua
hàng của tổ chức

Chương 4:
Nghiên cứu thị
trường

4 Giúpsinhviênhiểunghiêncứu marketing
làgìvàvaitròcủanóđốivớicácquyếtđịnhMarketingcủadoanhnghiệp
Phânbiệtđượccácloạihìnhnghiêncứu Marketing

Vận dụng mộtcáchđầyđủmộtquitrìnhnghiêncứu Marketing
tronglýthuyếtvàthựctế

-
Nghiên
cứu
trước:
+Tài
liệu [1]:
nội
dung
chương
4
+Tài
liệu [2]:
nội
dung
chương
3

4.1. Khái niệm về
nghiên cứu
Marketing
4.2. Các loại hình
nghiên cứu
Marketing
4.3. Qui trình
nghiên cứu
Marketing

Chương 5: Phân
khúc thị trường
– lựa chọn thị
trường mục tiêu

5 Giúp sinh viên hiểu vì sao thị trường cần phải được phân
khúc.

Biết cách xác định một chương trình marketing phù hợp với
mỗi nhóm khách hàng khác nhau thông qua việc giới thiệu một

-
Nghiên
cứu
trước:
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ
thể của
sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

– định vị trong
thị trường

vài phương pháp định vị sản phẩm trong thị trường. +Tài
liệu [1]:
nội
dung
chương
5
+Tài
liệu [2]:
nội
dung
chương
6

5.1. Khái quát về
thị trường
5.2. Phân khúc thị
trường
5.3. Lựa chọn thị
trường mục tiêu
5.4. Định vị thị
trường.

Chương 6:
Chiến lược sản
phẩm

5 Giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của sản phẩm và
chiến lược SP trong kinh doanh.

Trình bày một số chiến lược SP điển hình giúp sinh viên biết
cách nghiên cứu chu kỳ sống của 1 SP và tiến trình phát triển
của 1 SP mới.

-
Nghiên
cứu
trước:
+Tài
liệu [1]:
nội
dung
chương
6
+Tài
liệu [2]:
nội
dung
chương
7

6.1. Sản phẩm
theo quan điểm
Marketing
6.2. Chiến lược
sản phẩm
6.3. Nghiên cứu
chu kỳ sống sản
phẩm
6.4. Chiến lược
phát triển sản
phẩm mới

Chương 7:
Chiến lược giá

4 Giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của giá trong
Marketing.

Trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho SP
từ đó giới thiệu một số chiến lược định giá điển hình và Quy
trình định giá cho một sản phẩm mới.

-
Nghiên
cứu
trước:
+Tài
liệu [1]:
nội
dung
chương
7
+Tài
liệu [2]:
nội

7.1. Khái niệm về
giá và tầm quan
trọng của giá
trong Marketing
mix
7.2. Những nhân
tố ảnh hưởng đến
việc định giá
7.3. Các phương
pháp định giá
7.4. Mục tiêu
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ
thể của
sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

chiến lược định
giá và các chiến
lược định giá điển
hình

dung
chương
8

7.5. Tiến trình
xác định giá bán
cho một sản phẩm
mới
Chương 8:
Chiến lược phân
phối

3 Giúp sinh viên hiểu về tầm quan trọng của phân phối trong
Marketing.

Biết được các kênh phân phối phổ biến từ đó trình bày các căn
cứ lựa chọn kênh phân phối, các hình thức phân phối và một số
hoạt động phân phối vật chất.

-
Nghiên
cứu
trước:
+Tài
liệu [1]:
nội
dung
chương
8
+Tài
liệu [2]:
nội
dung
chương
9

8.1. Tầm quan
trọng của phân
phối trong
Marketing
8.2. Kênh phân
phối
8.3. Lựa chọn
kênh phân phối
8.4. Những quyết
định về quản trị
kênh phân phối
8.5. Một số hoạt
động phân phối
sản phẩm vật chất
Chương 9:
Chiến lược xúc
tiến

3 Biết được tầm quan trọng của xúc tiến trong Marketing.
Hiểu được đặc điểm, khái quát của các hoạt động quảng cáo,

quan hệ công chúng, khuyến mãi, bán hàng cá nhân, Marketing
trực tiếp.

-
Nghiên
cứu
trước:
+Tài
liệu [1]:
nội
dung
chương
9
+Tài
liệu [2]:
nội
dung
chương
10
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ
thể của
sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

9.1. Tầm quan
trọng của xúc tiến
trong Marketing
9.2. Một số yếu tố
ảnh hưởng đến
hỗn hợp xúc tiến
9.3. Kinh phí
dành cho xúc tiến
9.4. Các thành
phần trong hỗn
hợp xúc tiến
Tổng 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
Ghi chú:
- Đối với học phần thực hành, sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thí nghiệm, thực
hành, điểm trung bình cộng các bài thí nghiệm , thực hành trong học kỳ làm tròn đến một
chữ số thập phân là điểm của học phần đó.
- Tuỳ theo đặc thù của học phần, có thể chọn các hình thức đánh giá dưới dạng bài tập
lớn, tiểu luận, mô hình, video clip.
6. Tài liệu học tập:
Tài liệu bắt buộc
[1]. Phan Thăng, Marketing căn bản, NXB. Thống kê, 2007
Tài liệu tham khảo
[2]. Nguyễn Xuân Quang, Marketing thương mại, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
[3]. Thái Hùng Tâm, Marketing trong thời đại Net, NXB. Lao động - xã hội, 2007
[4]. Weir Deborah J., Timing the market, Wiley, 2005

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Luật Vận Tải
- Mã học phần: 0101120334
- Số tín chỉ: 2
- Học phần tiên quyết/học trước:
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có)
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
+ Hiểu được các phạm trù khái niệm, những điểm đặc trưng, các thuật ngữ pháp lý cơ
bản liên quan đến pháp luật vận tải đường biển, hàng không dân dụng, đường sắt và
đường bộ ở Việt Nam.
+ Nắm được những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực pháp luật vận tải đường biển, hàng
không dân dụng, đường sắt và đường bộ ở Việt Nam.
+ Trình bày, phân tích, so sánh được những nội dung kiến thức cơ bản trong các phần
học, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của các bên trong các loại hợp đồng vận tải và biết
liên hệ thực tiễn để vận dụng pháp luật có liên quan.
- Kỹ năng:
+ Vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống pháp lý do Giảng viên cung
cấp hoặc lấy từ đời sống thực tế.
+ Biết vận dụng kiến thức pháp luật vận tải trong việc xử lý các vấn đề có liên quan
phát sinh trong quá trình làm việc (chuyên ngành Logistic) hoặc có thể vận dụng những
kiến thức đã học trong cuộc sống hàng ngày (khi có nhu cầu vận tải phát sinh)...
+ Có khả năng tổ chức các hoạt động làm việc nhóm, trình bày kết quả làm việc nhóm
một cách lưu loát, tự tin trước một tập thể (lớp, cơ quan...)
- Thái độ:

+ Tôn trọng và thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động tại nơi làm việc sau này.
+ Có ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, tôn trọng pháp luật, rèn luyện
tác phong sống và làm việc theo pháp luật.
+ Biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội,
trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày phù hợp với pháp luật.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Chương trình môn học Luật Vận tải nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Logistic
những kiến thức rất cơ quan liên quan đến vận tải ở Việt Nam như: những quy định của
pháp luật về vận tải đường biển (tàu biển và đăng ký tàu biển, đăng kiểm tàu biển, thuyền
bộ, điều kiện thuyền viên làm việc trên tàu biển, cảng biển và các loại cảng biển ở Việt
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Nam, hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, bảo hiểm hàng hải), những quy
định của pháp luật về vận tải bằng đường hàng không (đặc điểm, đối tượng chuyên chở
bằng đường hàng không, các tổ chức hàng không dân dụng ở Việt Nam và quốc tế, điều
kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng không, hợp đồng vận chuyển hàng không…),
đường sắt và đường bộ (đặc điểm, cơ sở pháp lý, trách nhiệm pháp lý của các bên trong
hợp đồng vận chuyển, cước phí, kỳ hạn chuyên chở, khiếu nại…) và thấy được những ưu
và nhược điểm của từng phương thức vận tải dưới góc độ pháp lý và thực tiễn để biết
cách lựa chọn và phối hợp trong từng tình huống cụ thể.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

CHƯƠNG 1: KHÁI
QUÁT CHUNG VỀ
VẬN TẢI VÀ LUẬT
VẬN TẢI Ở VIỆT NAM

4

1.1. Khái quát chung về
vận tải

- Sinh viên nắm được
khái niệm vận tải và
những đặc trưng cơ
bản của ngành vận tải
- Vận tải có những
loại nào, vai trò quan
trọng của vận tải trong
nền kinh tế quốc dân
- Thấy được mối quan
hệ giữa vận tải và
buôn bán quốc tế. Sự
cần thiết phải phát
triển ngành vận tải ở
Việt Nam

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [7]

1.2. Khái quát về Luật vận
tải ở VN

- Hiểu được khái niệm
luật vận tải ở Việt
Nam
- Nắm được quá trình
hình thành và phát
triển của pháp luật
vận tải ở Việt Nam
- Nắm được các văn
bản pháp luật chủ đạo
trong lĩnh vực vận tải

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [6]
+Tài liệu [7]
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

CHƯƠNG 2: PHÁP
LUẬT HÀNG HẢI VỀ
VẬN TẢI HÀNG HÓA
BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

15

2.1. Phạm vi điều chỉnh,
đối tượng áp dụng

-Hiểu rõ phạm vi điều
chỉnh, đối tượng áp
dụng Bộ luật hàng hải
Việt Nam

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]

2.2. Tàu biển và đăng ký
tàu biển

- Hiểu rõ các vấn đề
pháp lý về tàu biển và
những tàu biển phải
đăng ký ở Việt Nam

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]

2.3. Đăng kiểm tàu biển - Hiểu rõ các vấn đề
pháp lý về đăng kiểm
tàu biển
- Phân biệt được giữa
đăng ký tàu biển và
đăng kiểm tàu biển

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]

2.4. Thuyền bộ -Xác định được khái
niệm Thuyền bộ.
- Nắm được quy định
của pháp luật về điều
kiện thuyền viên làm
việc trên tàu biển.
- Nắm được thực
trạng thuyền viên VN
làm việc trên tàu biển
nước ngoài

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]

2.5. Cảng biển -Hiểu rõ khái niệm,
chức năng của cảng
biển, các loại cảng
biển và nắm được cơ
sở tiến hành phân loại
cảng biển ở nước ta.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]

2.6. Hợp đồng vận chuyển
hàng hóa bằng đường biển

-Hiểu khái niệm và
những vấn đề pháp lý
cơ bản về hợp đồng

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

nói chung theo quy
định của pháp luật dân
sự và thương mại
- Hiểu những vấn đề
pháp lý về hợp đồng
vận chuyển trong
BLHH
-Đọc hiểu được một
hợp đồng vận chuyển
hàng hóa bằng đường
biển.

2.7. Bảo hiểm hàng hải - Hiểu được khái niệm
và thấy được tầm
quan trọng của việc
mua bảo hiểm hàng
hàng
-Nắm được các loại
hình bảo hiểm hàng
hải
-Hiểu được quyền và
nghĩa vụ pháp lý của
các bên trong hợp
đồng bảo hiểm hàng
hải.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]

CHƯƠNG 3: VẬN TẢI
HÀNG KHÔNG DÂN
DỤNG

5

3.1. Khái quát về vận tải
hàng không ở VN

-Hiểu về lịch sử phát
triển ngành hàng
không ở Việt Nam và
tầm quan trọng của
vận tải hàng không
-Nắm được các đặc
điểm (ưu, nhược
điểm) và đối tượng
chuyên chở bằng
đường hàng không.
-Nắm được các đơn vị

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [2]
+Tài liệu [7]
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

kinh doanh dịch vụ
hàng không ở Việt
Nam
- Biết được các tổ
chức vận tải hàng
không trên thế giới và
trong số đó Việt Nam
đã là thành viên của
những tổ chức vận tải
hàng không quốc tế
nào.

3.2. Vận chuyển hàng
không và hoạt động hàng
không chung

- Hiểu rõ khái niệm
vận chuyển hàng
không và hoạt động
hàng không chung
-Nắm được các điều
kiện kinh doanh vận
chuyển hàng không
-Nắm được quyền và
nghĩa vụ pháp lý của
các bên tham gia hợp
đồng vận chuyển hàng
hóa, hành khách bằng
đường hàng không.
- Phân biệt được vận
chuyển theo hợp đồng
và vận chuyển thực tế.
- Hiểu rõ trách nhiệm
dân sự của người vận
chuyển.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [2]

CHƯƠNG 4: VẬN TẢI
HÀNG HÓA BẰNG
ĐƯỜNG SẮT VIỆT
NAM

3

4.1. Khái quát về vận tải
đường sắt

-Nắm được các vấn đề
khái quát về vận tải
đường sắt (đặc điểm,
cơ sở pháp lý của vận

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [7]
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

tải đường sắt ở Việt
Nam)

4.2. Hợp đồng vận tải
hàng hóa bằng đường sắt

-Nắm được những quy
định cơ bản (đặc biệt
là quyền và nghĩa vụ
pháp lý) của các bên
tham gia quan hệ hợp
đồng.
-Nắm được quy định
pháp luật về các hình
thức chuyên chở hàng
hóa bằng đường sắt.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [3]

4.3. Kỳ hạn chuyên chở -Hiểu rõ kỳ hạn
chuyên chở theo pháp
luật đường sắt.
-Thấy được sự khác
biệt đó so với đường
biển hoặc đường hàng
không

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [7]

4.4. Cước phí -Biết được cách tính
cước phí của ngành
đường sắt.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [7]

4.5. Trách nhiệm của
người chuyên chở

-Hiểu rõ trách nhiệm
của người chuyên chở

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [3]

4.6. Khiếu nại -Biết được cách thức
khiếu nại, thời gian
việc khiếu nại có hiệu
lực.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [3]

CHƯƠNG 5: VẬN TẢI
HÀNG HÓA BẰNG
ĐƯỜNG BỘ

3

5.1. Khái quát về vận tải
đường bộ

-Hiểu rõ đặc điểm của
vận tải đường bộ
-Nắm được một số cơ
sở pháp lý quan trọng
của vận tải đường bộ

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [7]
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

5.2. Vận tải đường bộ -Nắm được khái niệm
vận tải đường bộ, hoạt
động vận tải đường bộ
- Biết được phương
thức và điều kiện kinh
doanh vận tải bằng xe
ô tô.
-Nắm rõ quyền và
nghĩa vụ của các bên
trong hợp đồng vận tải
đường bộ.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [4]

TỔNG 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
Căn cứ đánh giá:
- Tham gia lớp học
- Mức độ tích cực tương tác với Giảng viên trong giờ học
- Tham gia Bài tập nhóm
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
Căn cứ đánh giá:
- Bài thi giữa kỳ được tổ chức trong quá trình học.
- Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận. Thời gian: 45->60 phút
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
- Bài thi kết thúc học phần do Khoa tổ chức
- Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận. Thời gian: 60 phút
6. Tài liệu học tập:
6.1. Tài liệu bắt buộc:
[1] Hiểu và sử dụng tốt Incoterms 2000, NXB. Thống kê, 2008
6.2 Tài liệu tham khảo
1. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005
2. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006, sửa đổi bổ sung 2014
3. Luật đường sắt 2005
4. Luật giao thông đường bộ 2008
5. Pháp luật quốc tế về vận tải và hàng hải (Incoterms 2010…)
6.2. Các website
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6. Cổng thông tin Chính phủ nước CHXHCNVN (để tìm các văn bản quy phạm pháp luật
có liên quan đến bài học): vanban.chinhphu.vn
7. Website của Bộ Giao thông Vận tải: mt.gov.vn

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: Hàng hóa
- Mã học phần:121971
- Số tín chỉ: 4
- Học phần tiên quyết/học trước: không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Sinh viên có kiến thức cơ bản về khái niệm về hàng hóa, bao bì vận tải,
những đặc tính vận tải của hàng hóa trong quá trình vận tải. Cung cấp cho sinh viên
những kiến thức về phương pháp giám định hàng hóa. Sinh viên làm quen với các loại
nhãn hiệu hàng hóa. Môn học cũng đề cập đến những tác nhân tác động đến số lượng,
chất lượng hàng hóa và các biện pháp khắc phục. Từ đó sinh viên có những hiểu biết cơ
bản về việc vận chuyển, xếp dỡ và bảo quản một số mặt hàng.
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng: Sinh viên biết cách vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa thông qua nhãn hiệu
hàng hóa.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm rõ những đặc trưng của hàng hóa
để có những phương án vận chuyển, xếp dỡ và bảo quản phù hợp nhất.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu những khái niệm cơ bản của hàng hóa trong quá trình vận tải, đưa ra những
nguyên nhân dẫn đến lượng giảm tự nhiên và tổn thất hàng hóa, từ đó đề ra các giải pháp
khắc phục. Môn học cũng giới thiệu cho sinh viên những yêu cầu về vận chuyển, bảo
quản và xếp dỡ một số loại hàng hóa thường gặp.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Những khái
niệm cơ bản của hàng
hóa trong quá trình vận
tải

10 5 Đọc chương 1, tài
liệu [1].

1.1. Khái niệm và đặc tính Giúp sinh viên làm
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

vận tải của hàng hóa trong
quá trình vận tải

quen và có cách nhìn
tổng quan về hàng
hóa, cách nhận biết
bao bì, nhãn hiệu hàng
hóa, nhưng nguyên
nhân dẫn đến lượng
giảm tự nhiên và tổn
thất hàng hóa

1.2. Phân loại hàng hóa
1.3. Phương pháp giám
định hàng hóa
1.4. Bao bì vận tải
1.5. Nhãn hiệu vận tải
1.6. Lượng giảm tự nhiên
và tổn thất hàng hóa
Chương 2: Các thông số
cơ bản của hàng hóa

10 5 Đọc chương 2, tài
liệu [1].

2.1. Hệ thống đơn vị đo
lường

Giúp sinh viên tính
toán được thể tích và
khối lượng của hàng
hóa trong từng trường
hợp cụ thể

2.2. Xác định thể tích và
khối lượng của hàng lỏng
2.3. Xác định thể tích và
khối lượng của hàng rời
và hàng đổ đống
2.4. Xác định khối lượng
hàng theo mớn nước của
tàu
Chương 3: Các tác nhân
bên ngoài tác động tới
hàng hóa và biện pháp
khắc phục

15 10 Đọc chương 3, tài
liệu [1].

3.1. Các tác nhân bên
ngoài tác động tới hàng
hóa

Giúp sinh viên nắm rõ
được các tác nhân tác
động đến hàng hóa và
biện pháp khắc phục3.2. Biện pháp khắc phục

môi trườnng
Chương 4: Yêu cầu
trong vận chuyển, bảo
quản và xếp dỡ một số
loại hàng hóa

10 10 Đọc chương 4, tài
liệu [1].

4.1. Hàng rời và hàng đổ
đống

Giúp sinh viên nắm rõ
về đặc tính lý, hóa của
một số loại hàng hóa4.2. Dầu và sản phẩm dầu
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

mỏ thường gặp, nắm được
các yêu cầu trong việc
vận chuyển, bảo quản
và xếp dỡ các loại
hàng hóa đó.

4.3. Gỗ và sản phẩm gỗ
4.4. Hàng nguy hiểm
4.5. Hàng tươi sống, dễ ôi
4.6. Hàng thông dụng và
hàng container
Tổng 45 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1] Kotler Philip, Principles of marketing,Pearson, 2016
6.2 Tài liệu tham khảo
[2].TSKH. Huỳnh Tấn Phát – Bùi Quang Hùng, Số tay nghiệp vụ vận chuyển container,
NXB Giao thông vận tải, 2014.
[3] Đinh Thu Phương, Bài giảngHàng hóa trong vận tải, Slide_ Trường Đại học Bà Rịa
– Vũng Tàu
[4].. Thạc sỹ, Thuyền trưởng Đinh Xuân Mạnh, Giáo trình Xếp dỡ và bảo quản hàng
hóa, Trường Đại học Hàng hải
[5].WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG , Information for site preservation-
Transportation, Packing and Storage, 2015
[6].Paul Wurth, Instructions for Packing, Marking and Shipping, 2013

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Thông tin chung

- Tên học phần: Quản trị Dự án Đầu tư
- Mã học phần:100061
- Số tín chỉ:02
- Học phần tiên quyết/học trước: không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Môn học này cung cấp một cách cô đọng các chủ đề về quản lý dự án theo
một chuẩn mực và đưa ra những hướng dẫn cho việc quản lý tổ chức. Ngoài ra môn học
này định hướng giúp cho quá trình thực hiện dự án của các nhà quản lý dự án trở nên
đúng đắn và dễ dàng hơn, đồng thời cải thiện được chất lượng làm việc.
- Kỹ năng: Sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào công tác thiết lập, quản lý và
thẩm định các dự án. Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào các môn học
tiếp theo và các công việc thực tiễn. Đồng thời, sinh viên sẽ có thêm các kỹ năng thu thập
thông tin, kỹ năng tổng hợp, so sánh và phân tích, bình luận và đánh giá các vấn đề về
quản lý dự án, kỹ năng đề xuất, phân tích và bảo vệ dự án. Ngoài ra giúp sinh viên có
thêm kỹ năng làm việc nhóm, bình luận và thuyết trình trước đám đông
- Thái độ: Có ý thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc nhìn nhận được vai
trò quan trọng của quản lý dự án đối với hiệu quả hoạt động của tổ chức kinh tế. Có ý
thức nghiên cứu một cách khoa học vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quản lý dự
án.
3.Tóm tắt nội dung học phần
Học phần trình bày:
- Các khái niệm về dự án, quản trị dự án và cấu trúc quản lý dự án. Phân tích vai trò và
trách nhiệm và các kỹ năng phẩm chất cần phải có của nhà quản trị.
- Phân tích các phương pháp đánh giá, so sánh lựa  chọn dự án
- Phân tích phương pháp hoạch định, lập tiến độ và điều chỉnh tiến độ của dự án
- Trình bày các phương pháp kiểm soát dự án và các vấn đề ảnh hưởng đến sự thành công
của dự án
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy học của học phần
Học phần lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

Chương 1: Nhập môn quản trị
dự án đầu tư
Đầu tư và hoạt động đầu tư
Khái niệm
Đặc điểm
Phân loại
Các giai đoạn của một hoạt động
đầu tư
Dự án và dự án đầu tư
Khái niệm
Đặc điểm
Phương diện của dự án đầu tư
Quản lý dự án đầu tư
Khái niệm
Mục tiêu
Các bước phân tích đánh đổi mục
tiêu quản lý dự án
Tác dụng của quản lý dự án

3

Nắm một số các khái
niệm cơ bản về đầu
tư, dự án đầu tư và
quản lý dự án đầu tư

Nghiên cứu nội
dung chương 1
Tài liệu (1):
mục 1 đến 5-
trang 09
Tài liệu (2)-
chương 1- mục
1 đến 5 – trang
27

Chương 2: Mô hình tổ chức và
nhà quản lý dự án
Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản
lý dự án
Sơ đồ tổ chức mô hình
Đặc điểm mô hình
Mô hình chủ nhiệm điều hành dự
án
Sơ đồ tổ chức mô hình
Đặc điểm mô hình
Mô hình chìa khóa trao tay
Sơ đồ tổ chức mô hình
Đặc điểm mô hình
Căn cứ lựa chọn mô hình quản lý
dự án đầu tư
Cán bộ quản lý dự án
Chức năng
Trách nhiệm
Kỹ năng

6

Nắm và hiểu được
một số mô hình tổ
chức quản lý dự án,
chức năng, vai trò và
nhiệm vụ của từng
thành viên trong mô
hình

Nghiên cứu nội
dung chương 2
Tài liệu (1):
mục I đến II
trang 35

Chương 3: Hoạch định và lập
tiến độ của dự án
Khái niệm
Phân tích công việc của dự án

9

Nắm đươc ý nghĩa và
nội dung của việc lập
kế hoạch của dự án,
phân tích công việc

Nghiên cứu nội
dung chương 3-
Tài liệu (1):
chương 3 và 4
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

Mục đích quản lý thời gian
Mạng công việc
Tác dụng của mạng công việc
Các loai phụ thuộc chủ yếu của
mạng công việc của dự án
Phương pháp biểu diễn mạng công
việc
Phương pháp AOA
Phương pháp AON
Đánh giá dự án và phương pháp
đường găng
Xây dựng sơ đồ Pert
Xây dựng sơ đồ GANTT
Quản trị rủi ro thời gian thực hiện
dư án

của dự án
Vận dụng phương
pháp để quản lý thời
gian, tiến độ của dự
án

trang 53 và 71
Tài liệu (2)
chương 17-
trang 405 và
chương 18-
trang 445

Chương 4: Phân phối nguồn lực
cho dự án
Biểu đồ tải phụ nguồn lực và điền
chỉnh nguồn lực
Khái niệm
Tác dụng của biểu đồ
Phương pháp xây dựng biểu đồ tải
phụ
Điều phối nguồn lực trên cơ sở
thời gian dự trữ tối thiểu
Phân phối nguồn lực dự án khi bị
hạn chế số lượng nguồn lực
Phương hướng giải quyết tình
trạng thiếu hụt nguồn lực

3 3

Tìm hiểu phương
pháp phân phối
nguồn lực dự án và
tính toán cách phân
phối nguồn lực dự án
sao cho hợp lý

Nghiên cứu nội
dung chương 4
Tài liệu (!)-
chương 5 trang
107
Tài liệu (2)
chương 20-
trang 465

Chương 5: Dự toán ngân sách và
quản lý chi phí cho dự án
Khái niệm, tác dụng và đặc điểm
của dự toán ngân sách
Khái niệm
Tác dụng
Đặc điểm
Phương pháp dự toán ngân sách
Phương pháp dự toán ngân sách từ
cao xuống thấp
Phương pháp lập dự toán ngân
sách từ dưới lên

6

Tìm hiểu thế nào là
dự toán ngân sách,
phương pháp dự toán
ngân sách và cách
quản lý chi phí cho
dự án

Nghiên cứu nôi
dung chương 5
Tài liệu (1)-
chương 6- trang
149
Tài liệu (2)-
chương 19-
trnag 457
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

Dự toán ngân sách theo phương
pháp kết hợp
Dự toán ngân sách theo dự án
Ước tính và dự toán chi phí các
công việc của dự án
Quan hệ đánh đổi giữa thời gian và
chi phí
Phương pháp thực hiện kế hoạch
chi phí cực tiểu
Kế hoạch giảm chi phí của phương
án đẩy nhanh
Quản lý chi phí dự án
Chương 6: Giám sát và đánh giá
dự án
6.1. Giám sát dự án
6.1.1. Khái niệm và tác dụng
6.1.2. Phương pháp giám sát dự án
6.1.3. Các hệ thống giám sát
6.1.4. Các loại hình giám sát
6.1.5. Phân tích các giá trị thu
được
6.1.6. Các tỷ số quan trọng
6.1.7. Giám sát chi phí dự án
6.2. Đánh giá dự án
6.2.1. Khái niệm, mục tiêu và phân
loại
6.2.2. Các bước tiến hành đánh giá
6.2.3. Phương pháp thu thập số
liệu để đánh giá dự án
6.2.4. Nội dung của báo cáo đánh
giá
6.3. Phân biệt giữa giám sát và
đánh giá dự án

3

Tìm hiểu các vấn đề
liên quan đến việc
giám sát và đánh giá
một dự án

Nghiên cứu nội
dung chương 6
Tài liệu (1)
chương 8-
Trang 205

Tổng 30
Kiểm tra đánh giá kết quả học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6 Tài liệu học tập
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6.1 Tài liệu bắt buộc
[1]. Từ Quang Phương, Giáo trình quản lý dự án, NXB. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
6.2 Tài liệu tham khảo
2. Đinh Thế Hiển, Lập - Thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư, NXB. Thống kê,
2009
3. Nguyễn Xuân Thủy, Quản trị dự án đầu tư, NXB. Thống kê, 2009
4. Đinh Thế Hiển, Quản trị tài chính - Đầu tư, NXB. Lao động - Xã hội, 2008
5. Phước Minh Hiệp, Thiết lập & thẩm định dự án đầu tư, NXB. Thống kê, 2007
6. Pinto Jeffrey K, Project management, Pearson Education, 2007
7. Kerzner Harold, Project management, John Wiley, 2006

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng 08 năm 2017

Hội đồng
thẩm định chương trình đào tạo

Hiệu Trưởng
Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Vận tải đa phương thức
- Mã học phần:120403
- Số tín chỉ: 4
- Học phần tiên quyết/học trước: không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
Sinh viên nắm được các khái niệm chung về vận tải đa phương thức, tổ chức khai thác
vận tải đa phương thức, cơ sở pháp lý của vận tải đa phương thức trên thế giới và tại Việt
Nam.
Sinh viên nắm được các yêu cầu đối với phương tiện vận tải, cơ sở hạ tầng, hệ thống
thông tin và công nghệ quản lý trong vận tải đa phương thức.
Sinh viên nắm được các mô hình tổ chức vận tải đa phương thức, ưu nhược điểm và điều
kiện áp dụng của các mô hình.
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng: Sinh viên biết đưa ra sự lựa chọn mô hình tổ chức vận tải đa phương thức
thích hợp hoặc hướng đến những mô hình mới.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm rõ những ưu, nhược điểm của
từng mô hình vận tải đa phương thức trong việc lựa chọn kết hợp các loại hình vận tải sao
cho hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu những kiến thức tổng quan về vận tải đa phương thức cũng như cơ sở pháp lý
của vận tải đa phương thức. Môn học cũng đưa ra những yêu cầu cần và đủ để xây dựng
và phát triển vận tải đa phương thức. Giới thiệu một số mô hình vận tải đa phương thức
thường gặp.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Tổng quan về 10 5 Đọc chương 1, tài
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

vận tải đa phương thức liệu [1].
1.1. Khái niệm vận tải đa
phương thức

Giúp sinh viên làm
quen với khái niệm
vận tải đa phương
thức, vai trò và xu
hướng phát triển của
vận tải đa phương
thức.

1.2. Đặc điểm của vận tải
đa phương thức
1.3. Sự ra đời và phát triển
của vận tải đa phương
thức
1.4. Hiệu quả của vận tải
đa phương thức
Chương 2: Cơ sở pháp lý
vận tải đa phương thức

8 5 Đọc chương 2, tài
liệu [1].

2.1. Công ước quốc tế liên
quan đến vận tải đa
phương thức

Giúp sinh viên nắm rõ
được điều luật liên
quan đến vận tải đa
phương thức.2.2. Quy định pháp luật

Việt Nam về vận tải đa
phương thức
Chương 3: Cơ sở vật
chất kỹ thuật phục vụ
vận tải đa phương thức

7 5 Đọc chương 3, tài
liệu [1].

3.1. Hệ thống cơ sở hạ
tầng phục vụ vận tải đa
phương thức

Giúp sinh viên nắm rõ
các điều kiện để xây
dựng và phát triển vận
tải đa phương thức.3.2. Phương tiện phục vụ

vận tải đa phương thức
3.3. Hệ thống quản lý
thông tin phục vụ vận tải
đa phương thức
Chương 4: Các mô hình
vận tải đa phương thức

10 10 Đọc chương 4,
tài liệu [1].

4.1. Mô hình vận tải biển
– vận tải hàng không

Giúp sinh viên tiếp
cận và làm quen với
một số mô hình vận
tải đa phương thức
thường gặp.

4.2. Mô hình vận tải ô tô –
vận tải hàng không
4.3. Mô hình vận tải
đường sắt - vận tải ôtô
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

4.4. Mô hình vận tải
đường sắt-đường bộ-vận
tải nội thuỷ - vận tải
đường biển
4.5. Mô hình cầu lục địa
Chương 5: Tổ chức
chuyên chở hàng hóa
bằng vận tải đa phương
thức

10 10 Đọc chương 5,
tài liệu [1].

5.1. Người kinh doanh vận
tải đa phương thức

Giúp sinh viên hiểu
được những vấn đề
liên quan đến người
kinh doanh vận tải đa
phương thức và việc
chuyên chở hàng hóa
bằng vận tải đa
phương thức.

5.2. Thông báo tổn thất và
khiếu nại MTO
5.3. Vận tải đa phương
thức đối với Incoterms và
UCP
5.4. Vận tải đa phương
thức đối với Hải quan
Tổng 45 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1Tài liệu bắt buộc
[1]Coyle John J., Transportation, Cengage Learning, 2016
[2] .Renfrey B. Potts, Robert M. Olive, Flows in Transportation Networks, Academic
Press INC, 1972,
6.2 Tài liệu tham khảo

[3]. Trịnh thị Thu Hương, Giáo trình vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương, NXB
Thông tin và truyền thông, 2012
[4]. Triệu Hồng Cẩm, Vận tải quốc tế, Bảo hiểm vận tải quốc tế, NXB Thống kê, 2015
[5]. TSKH. Huỳnh Tấn Phát – Bùi Quang Hùng, Số tay nghiệp vụ vận chuyển container,
NXB Giao thông vận tải, 2014
[6]. Nguyễn Thanh Bình, Giáo trình Tổng quan vận tải hàng hóa, NXB Giao thông vận
tải TP HCM, 2014
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[7] Trần thị Lan Hương,Nhập môn tổ chức vận tải ô tô, NXB Giao thông vận tải, 2012
[8] Renfrey B. Potts, Robert M. Olive, Flows in Transportation Networks, Academic
Press INC, 1972

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Quản Trị Logistics
- Mã học phần:0101120330
- Số tín chỉ: 4
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): Không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Sinh viên có được cái nhìn tổng quan về Logistics & ngành dịch vụ
Logistics. Qua những tình huống cụ thể đề ra được giải pháp Logistics. Ứng dụng những
thành tựu của sự phát triển công nghệ kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin hiệu quả
nhằm nâng cao nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng cũng như cải tiến các phương
pháp dự trữ, quản trị vật tư, xác định nhu cầu vật tư & dự báo nhu cầu vật tư, điều phối
vận tải và quản lý kho bãi. Xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp để phát hoạt động Logistics
cũng như đánh giá hiệu quản của các hoạt động này.
- Kỹ năng: Xây dựng và lựa chọn một giải pháp Logictics một cách linh động. Có khả
năng phân tích, dự báo và điều phối thiết bị cũng như con người trong các hoạt động như
vận tải, quản lý kho bãi, … một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra quản trị Logistics còn cung
cấp mộ số kỹ năng lãnh đạo, đánh giá các quy trình cũng như con người đang hoạt động
trong ngành.
Kỹ năng mềm: Hiểu được vai trò của con người trong sự thành công của các chiến lược
Logitics, từ đó phát huy tính sáng tạo để có thể phản ứng kịp thời trước sự thay đổi nhanh
chóng của ngành. Qua những bài tiểu luận giúp sinh viên có được kỹ năng làm việc
nhóm, cải thiện kỹ năng giao tiếp và ứng xử cũng như kỹ năng thuyết trình.
- Thái độ:Logistics đề cập đến tính tối ưu hóa trong các hoạt động, sinh viên cần có ý
thức trách nhiệm trong quá trình học tập. Hiểu và ứng dụng kiến thức đã học vào môi
trường làm việc thực tế sau này, luôn luôn học hỏi và phát huy tính sáng tạo để khẳng
định bản thân trong nghề nghiệp cũng như mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp.
3. Tóm tắt nội dung học phần: Quản trị Logistics được xây dựng trên nền môn
Logistics cơ bản. Sinh viên được cung cấp kiến thức về lịch sử hình thành cũng như vai
trò của Logistics không chỉ trong giao nhận vận tải mà còn phát triển thành một ngành
dịch vụ Logistics hoàn chỉnh. Một trong những nền tảng cơ bản để xây dựng các giải
pháp Logistics là sản xuất tinh gọn và từ đó phản triển thành JIT. Khách hàng là yếu tố
quan trọng ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp, hoạt động Logistics giúp cải
thiện dịch vụ khách hàng và tạo giá trị gia tăng. Hệ thống thông tin ảnh hưởng rất lớn đến
quá trình đặt hàng và quản lý các hoạt động Logistics. Sự cải tiến của hệ thống này sẽ tạo
được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Người làm trong lĩnh vực Logistics cũng cần
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nắm vững kiến thức về nghiệp vụ cung ứng vật tư, quản lý các nguồn cung, lựa chọn
phương tiện vận tải, xác định tuyến đường hợp lý cũng như phương pháp quản lý nguyên
vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm tại các kho bãi. Ngoài ra sinh viên còn được
cung cấp các kiến thức cần thiết để hiểu được vai trò của cơ cấu tổ chức ảnh hưởng lớn
đến sự phối hợp của các hoạt động Logistics. Đầu tư cho hệ thống Logistics đòi hỏi chi
phí lớn nên cần thiết phải có các biện pháp đo lường hiệu quả của những hoạt động này.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viênLên lớp Thí

nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Tổng Quan Về
Logistics

4 2

1.1. Những dấu mốc trong
quá trình phát triển
Logistics

Các mốc thời gian và sự
kiện lịch sử liên quan
đến Logistics
Khái niệm Logistics qua
các giai đoạn khác nhau
1PL 2PL 3PL 4PL 5PL
Inbound Outbound
Operation Reverse
Logistics
5 mối quan hệ có thể
xảy ra giữa SCM &
Logistics
Đối với nền kinh tế &
đối với doanh nghiệp
3 xu hướng phát triển
của Logistics

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 1.1

1.2 Khái niệm Logistics -Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 1.2

1.3 Phân loại Logistics -Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 1.3

1.4 Mối quan hệ giữa
Logistics - chuỗi cung
ứng – Quá trình phân phối

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 1.4

1.5. Vai trò của Logistics -Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 1.5

1.6 Xu hướng phát triển của
Logistics

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 1.6

Chương 2: Ngành Dịch Vụ
Logistics

4 2

2.1. Logistics trong giao
nhận vận tải

Vị trí tối ưu tạo điều
kiện thuận lợi cho giao
nhận vận tải, không để
hàng tồn kho
12 phân ngành dịch vụ
theo WTO
4 nhóm dịch vụ
Logistics
Chỉ số LPI & các tiêu
chí đánh giá môi trường

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 2.1

2.2. Dịch vụ Logistics và
ngành Logistics

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 2.2

2.3. Xếp hạng năng lực quốc
gia về logistics

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 2.3

2.4 Kinh nghiệm phát triển
logistics của một số quốc gia

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
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Nội dung chi tiết

Số tiết Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viênLên lớp Thí

nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

trên thế giới Logistics
Kinh nghiệm của
Singapore, Trung Quốc,
Hàn Quốc và Nhật Bản
4 cấp độ phân chia các
công ty Logistics tại
Việt Nam

dung từ mục 2.4
2.5 Ngành dịch vụ Logistics
của Việt Nam

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 2.5

Chương 3: Giải Pháp
Logistics

4 2

3.1 Giải pháp Logistics Tối ưu hóa về vị trí, thời
điểm, lưu chuyển và dự
trữ tài nguyên
Lean manufacturing, 7
loại lãng phí, 5S, PDCA
& Six Sigma
Damco, kho CFS, CSC

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 3.1

3.2 Lean -Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 3.2

3.3 Giới thiệu một số công
ty cung cấp các giải pháp
Logitics tại Việt Nam

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 3.3

Chương 4: Quản Trị
Logistics

4 2

4.1 Sự cần thiết phải quản trị
Logistics

JIT, Kanban, Lean
7 nội dung chính của
quản trị Logistics
Chi tiết về 7 nội dung
chính nêu trên

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 4.1

4.2 Quản trị logistics -Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 4.2

4.3 Nội dung quản trị
logistics

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 4.3

Chương 5: Dịch Vụ Khách
hàng

4 2

5.1 Dịnh nghĩa về dịch vụ
khách hàng

Tính hiệu quả của hệ
thống Logistics tạo nên
giá trị dịch vụ khách
hàng
Trước giao dịch, trong
khi giao dịch & sau khi
giao dịch
Mối liên hệ giữa
Logistics và phân phối
trong marketing mix
3 cấp chiến lược & 3

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 5.1

5.2 Các yếu tố của dịch vụ
khách hàng

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 5.2

5.3 Tầm quan trọng của dịch
vụ khách hàng trong việc tạo
ra lợi thế cạnh tranh

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 5.3

5.4 Xây dựng chiến lược
dịch vụ khách hàng

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 5.4
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Nội dung chi tiết

Số tiết Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viênLên lớp Thí

nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

5.5 Quy định của nhà nước
Việt Nam về dịch vụ
Logistics

giai đoạn trong quản trị
chiến lược Logistics
Các điều khoản về
Logistics trong luật
thương mại Việt Nam
Giới thiệu chung về 1 số
dịch vụ hiện có tại Việt
Nam & dịch vụ tại 1 số
công ty cụ thể

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 5.5

5.6 Giới thiệu một số dịch
vụ khách hàng trong hoạt
động Logistics tại Việt Nam

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 5.6

Chương 6: Hệ Thống
Thông Tin

4 2

6.1 Tầm quan trọng của hệ
thống thông tin trong hoạt
động logistics

Hệ thống thông tin
Logistics sử dụng hệ
thống thông tin nội bộ
giúp cho việc xử lý đơn
hàng nhanh chóng
6 bước trong chu trình
đặt hàng & dòng thông
tin thay đổi theo từng
bước
Dòng thông tin truyền
thống vs dòng thông tin
giao dịch thương mại
điện tử
Maersk Logistics: MCS
& MODS
Hệ thống thông tin của
FLDC

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 6.1

6.2 Chu trình đặt hàng – Sự
cần thiết phải quản lý hệ
thống thông tin

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 6.2

6.3 Hệ thống thông tin trong
hoạt động logistics- những
bước cải tiến

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 6.3

6.4 Giới thiệu một số hệ
thống thông tin của các công
ty Logistics tại Việt Nam

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 6.4

Chương 7: Dự Trữ 4 2
7.1 Khái niệm dự trữ Trình bày khái niệm

6 hướng phân loại dự trữ
Chi phí về vốn, chi phí
cho các dịch vụ hàng dự
trữ, chi phí kho bãi &
chi phí rủi ro đối với
hàng dự trữ.
EOQ, ROP, POQ, BOQ,
QDM

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 7.1

7.2 Phân loại dự trữ -Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 7.2

7.3 Chi phí dự trữ -Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 7.3

7.4 Các mô hình quản trị dự
trữ

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 7.4

Chương 8: Quản Trị Vật 3 4
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Nội dung chi tiết

Số tiết Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viênLên lớp Thí

nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Tư
8.1 Quản trị vật tư và những
khái niệm có liên quan

Quản trị vật tư & quản
trị cung ứng
Xác định nhu cầu vật tư,
lựa chọn nhà cung ứng,
lập đơn hàng & ký hợp
đồng cung ứng
Lập kế hoạch, thực hiện
& quản lý vật tư hiệu
quả với chi phí hợp lý
Tầm quan trọng của việc
lựa chọn nguồn cung
ứng.
Phát triển và duy trì các
nguồn cung bền vững
Lựa chọn & đánh giá
MRP & DRP

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 8.1

8.2 Quy trình nghiệp vụ
cung ứng vật tư

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 8.2

8.3 Quản trị vật tư trong nội
bộ tổ chức

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 8.3

8.4 Quản trị nguồn cung cấp -Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 8.4

8.5 Hệ thống thông tin trong
quản trị vật tư

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 8.5

Chương 9: Xác Định Nhu
Cầu Và Dự Báo Nhu Cầu
Vật Tư

3 4

9.1 Xác định nhu cầu vật  tư Nhu cầu vật tư và ý
nghĩa của việc xác định
nhu cầu vật tư
Căn cứ & phương pháp
xác định nhu cầu vật tư
Khái niệm cơ bản sử
dụng trong dự báo
Nguồn thông tin cho dự
báo
Phương pháp thực hiện

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 9.1

9.2 Dự báo nhu cầu vật tư -Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 9.2

Chương 10: Vận Tải 4 2
10.1 Vận tải và vai trò của
vận tải

Đặc điểm của vận tải.
Chi phí vận tải thấp tạo
lợi thế cạnh tranh cho
doanh nghiệp
Lựa chọn điều kiện giao
hàng, phương thức vận
tải, hang vận tải
Giao nhận hàng cho
người vận tải: hàng rời
& hàng container

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 10.1

10.2 Lựa chọn người chuyên
chở và lộ trình

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 10.2

10.3 Giao nhận hàng hóa -Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 10.3

10.4 Kiểm tra, kiểm soát quà
trình vận chuyển

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
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Nội dung chi tiết

Số tiết Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viênLên lớp Thí

nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Một số thông tin cần
nắm chắc khi giao hàng
Phương hướng xử lý và
các bộ hồ sơ cần thiết
Bốc dỡ hàng hóa theo
từng loại phương tiện
khác nhau
B/L & L/C
Quy trình xây dựng
chiến lược vận tải
Sự phối hợp giữa
Logistics & vận tải trong
doanh nghiệp

dung từ mục 10.4
10.5 Hàng hóa bị hư hỏng,
mất mát trong quá trình vận
chuyển và cách giải quyết

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 10.5

10.6 Bốc dỡ hàng hóa -Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 10.6

10.7 Vận đơn và kiểm tra
vận đơn

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 10.7

10.8 Chiến lược vận tải -Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 10.8

10.9 Vai trò của các công
ty/bộ phận Logistics trong
vận tải

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 10.9

Chương 11: Kho Bãi 4 4
11.1 Kho bãi và vai trò của
kho bãi

Kho bãi, vai trò & chức
năng: hỗ trợ sản xuất,
tổng hợp sản phẩm, gom
hàng và tách hàng thành
nhiều lô nhỏ.
Mối liên hệ giữa kho với
vận tải, sản xuất, dịch vụ
khách hàng và tổng chi
phí
Cross docking, kho thuê
theo hợp đồng, kho công
cộng, kho bảo thuế, kho
ngoại quan
Damco, VICT,
Mapletree Logistics
Trust, BSM

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 11.1

11.2 Mối liên hệ giữa kho và
các bộ phận khác

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 11.2

11.3 Các loại kho -Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 11.3

11.4 Giới thiệu hệ thống kho
bãi của một số công ty
Logistics tại Việt Nam

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 11.4

Chương 12: Tổ Chức Và
Kiểm Soát Logistics

4 2

12.1 Tổ chức Logistics Sự cần thiết xây dựng cơ
cấu tổ chức Logistics
&lựa chọn loại cơ cấu
phù hợp
Mô hình kiểm soát
Logistics & Các hệ

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [2]: nội
dung từ mục 6.1

12.2 Kiểm soát hoạt động
Logistics

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [2]: nội
dung từ mục 6.2

12.3 Các chỉ tiêu đo lường -Nghiên cứu trước:
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Nội dung chi tiết

Số tiết Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viênLên lớp Thí

nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

kết quả hoạt động Logistics thống kiểm soát
Đo lường kết quả bên
trong, bên ngoài và toàn
diện chuỗi cung ứng
Báo cáo trạng thái,
khuynh hướng & chuyên
biệt.

+Tài liệu [2]: nội
dung từ mục 6.3

12.4 Cấu trúc báo cáo -Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [2]: nội
dung từ mục 6.4

Tổng 45 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
1.GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, “Logistics – Những vấn đề cơ bản”, NXB Lao Động- Xã Hội
6.2 Tài liệu tham khảo
2. GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, “Logistics”, NXB. Lao động - Xã Hội ,2013
3. Nguyễn Minh Hải, Giáo trình Hệ thống Logicstic thu hồi, NXB Giao thông vận tải,
2012
4. Nguyễn Minh Hải, Bài tập Hệ thống Logicstic thu hồi, NXB Giao thông vận tải, 2012
5. Ghiani Gianpaolo., Introduction to logistics systems management, John Wiley & Son,
2013
6. Smith John Meredith, Logistics & the out-bound supply chain, Penton, 2002

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Phương tiện xếp dỡ và vận chuyển tại cảng
- Mã học phần:0101121972
- Số tín chỉ: 2
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần: Không
2. Mục tiêu của học phần
Kiến thức: Trang bị các kiến thức về quá trình nâng – vận chuyển vật, các kết cấu cơ bản
của máy nâng - vận chuyển, các kiến thức cơ bản về các loại máy nâng  vận chuyển trong
ngành xây dựng, chế biến thực phẩm,sản xuất côngnghiệp và Logistics.
Kỹnăng: Hiểu và vận hànhcác thiết bị nâng vận chuyển trong cảng thiết bị nâng chuyển.
Thái độ, chuyêncần:
Tham dự lớp học đúng số giờ tối thiểu qui định.
Đọc các tài liệu ở phần tài liệu tham khảo để tìm hiểu sâu hơn nội dung của học phần.
3. Tóm tắt nội dung học phần: Môn học thiết bị nâng – vận chuyển cung cấp cho sinh
viên những kiến thức cơ bản về cơ giới hóa, quá trình nâng –vận chuyển vật trong các
ngành công nghiệp, xây dựng, chế biến thực phẩm và Logistics. Qua đó sinh viên hiểu
được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng, cách lựa chọn, quản lý, biết khai thác
các thiết bị nâng chuyển.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: NHỮNG VẤN
ĐỀ CHUNG
Ý nghĩa nội dung và yêu cầu
môn học
Phân loại các thiết bị nâng
chuyển
Các thông số cơ bản của
máy trục
Chế độ làm việc của máy

2

Sinh viên biết
được các thiết bị
nâng – vận chuyển.

Sinh viên hiểu
được đặc điểm,
khái quát của thiết
bị nâng chuyển.

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 1.1
đến 1.4, Chương
1
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

trục
Chương 2: CÁC THIẾT BỊ
MANG VẬT
Móc
Kìm
2.3 Gầu ngọam 3

Sinh viên biết
được các thiết bị
mang vật nâng –
vận chuyển.

Sinh viên hiểu
được đặc điểm,
khái quát của thiết
bị nâng chuyển.

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 2.1
đến 2.3, Chương
2

Chương 3: DÂY- CÁC CHI
TIẾT QUẤN, HƯỚNG DÂY
Dây cáp thép
Xích hàn
Puli và đĩa xích
Tang Pa lăng 5

Sinh viên biết
được các loại dây-
các chi tiết quấn,
hướng dây.

Sinh viên hiểu
được đặc điểm,
khái quát của các
loại dây- các chi
tiết quấn, hướng
dây của thiết bị
nâng chuyển.

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 3.1
đến 3.4, Chương
3

Chương 4 : CÁC THIẾT BỊ
PHANH HÃM
Những yêu cầu chung về
thiết bị phanh, hãm
Khóa dừng bánh cóc
4.3 Các lọai phanh

5

Sinh viên biết
được các thiết bị
phanh hãm.

Sinh viên hiểu
được đặc điểm,
khái quát của các
thiết bị phanh hãm
của thiết bị nâng
chuyển.

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 4.1
đến 4.3, Chương
4

Chương 5: BẢO ĐẢM AN
TOÀN LÀM VIỆC MÁY
TRỤC
Các thiết bị an toàn
5.2 Ổn định của cần trục 5

Sinh viên biết
được các thiết bị
phanh hãm.

Sinh viên hiểu
được đặc điểm,
khái quát của các
thiết bị phanh hãm
của thiết bị nâng
chuyển.

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 5.1
đến 5.2, Chương
5
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 6: SỬ DỤNG CÁC
MÁY TRỤC THÔNG
DỤNG
6,1 Cẩu trục
6.2 Xe nâng hàng
6.3 Cơ cấu vận chuyển hàng
6.4 Cần trục

5

Sinh viên biết sử
dụng các máy trụng
thông dụng.

Sinh viên hiểu
được nguyên lý
hoạt động các cẩu,
xe nâng hàng.

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 6.1
đến 6.4, Chương
6

Chương 7 CONTAINER- XE
CHỞ CONTAINER
7.1 Mô tả và các ký hiệu
container
7.2 Chức năng  và xếp
container
7.3 Các loại container
7.4 Container đông lạnh
7.5 Container thông thường
7.6 Các loại xe chở container

5

Sinh viên biết
được các loại
container và xe chở
container.

Sinh viên hiểu
được đặc điểm,
khái quát của các
loại container và xe
chở container.

Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 7.1
đến 7.6, Chương
7

Tổng cộng 30
5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
Ghi chú:
- Đối với học phần thực hành, sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thí nghiệm, thực
hành, điểm trung bình cộng các bài thí nghiệm , thực hành trong học kỳ làm tròn đến một
chữ số thập phân là điểm của học phần đó.
- Tuỳ theo đặc thù của học phần, có thể chọn các hình thức đánh giá dưới dạng bài tập
lớn, tiểu luận, mô hình, video clip.
6. Tài liệu học tập:
61. Tài liệu bắt buộc:
[1] Garrison William. L., The transportation experience, Oxford University Rress, 2014
6.2. Tài liệu tham khảo
[2]. Huỳnh Văn Hoàng và các tác giả: Kỹ thuật nâng chuyển. NXB ĐH QG TP   HCM
2001
[3]. Đào Trọng Thường và các tác giả: Máy nâng chuyển (T1,T2,T3), NXB   KHKT.
[4]. Nguyễn Hồng Ngân và Nguyễn Danh Sơn, Máy vận chuyển liên tục, NXB ĐHQG
TP HCM 2003.
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[5] TS. Lê Phúc Hòa, Tổ chức xếp dỡ, NXB Giao thông vận tải TP HCM, 2015.
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017

Hội đồng
thẩm định chương trình đào tạo

Hiệu Trưởng
Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần:Khởi nghiệp trong lĩnh vực Logistics
- Mã học phần:0101121974
- Số tín chỉ: 2
- Học phần tiên quyết/học trước:không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
Trình bày các khái niệm về doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, tổ chức của doanh
nghiệp, các nguyên tắc lựa chọn loại hình doanh nghiệp để kinh doanh.
– Các điều kiện để trở thành nhà quản lý doanh nghiệp và các thủ tục chính cần thiết khi
thành lập doanh nghiệp;
Lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng kế hoạch hành động để khởi sự kinh doanh trong
một lĩnh vực của nền kinh tế.
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng: Kỹ năng xác định ngành nghề kinh doanh
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nghiêm túc trong việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh, tuân thủ pháp luật, bảo
vệ môi trường và tài sản quốc gia...
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, các loại
hình doanh nghiệp và tổ chức của doanh nghiệp; các nguyên tắc lựa chọn loại hình doanh
nghiệp để kinh doanh và các điều kiện để trở thành nhà quản lý doanh nghiệp; các thủ tục
chính cần thiết khi thành lập doanh nghiệp; kinh doanh và định hướng ngành nghề kinh
doanh; các bước lập kế hoạch kinh doanh và thực thi kế hoạch kinh doanh.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,
thảo
luận
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

Chương 1: Khởi tạo
doanh nghiệp

2

1.1. Tình huống khởi
động bài.

Giúp sinh viên hiểu
được rõ khái niệm
doanh nghiệp, các
loại hình doanh
nghiệp, nguyên tắc
lựa chọn loaị hình
doanh nghiệp để
kinh doanh.

Đọc tài liệu [1]
chương [1]

1.2. Một số khái niệm.
1.3. Các loại hình doanh
nghiệp.
1.4. Nguyên tắc lựa chọn
loaị hình doanh nghiệp
để kinh doanh.
Chương 2: Nhận thức
và phát triển năng lực
cuả nhà quản lí doanh
nghiệp.

4 Giúp sinh viên nắm
rõ đặc điểm của các
nhà quản lý, những
tố chất cần thiết của
nhà quản lý...

Đọc tài liệu [1]
chương [2]

2.1. Tình huống khởi
động bài.
2.2. Đặc điểm nhà quản lí
doanh nghiệp.
2.3. Tố chất cuả nhà quản
lí doanh nghiệp.
Chương 3: Thành lập
doanh nghiệp và các
thủ tục liên quan.

5 Đọc tài liệu [1]
chương [3]

3.1.Lựa chọn tên doanh
nghiệp.

Giúp sinh viên nắm
rõ cách thành lập
doanh nghiệp và các
thủ tục liên quan

3.2. Hình thành công ty.
3.3. Đăng ký kinh doanh
và đăng ký mã số thuế.
3.4. Một số thủ tục pháp
luật khác.
Chương 4: Tổ chức
doanh nghiệp.

5 Đọc tài liệu [1]
chương [4]

4.1. Tình huống khởi
động bài.

Giúp sinh viên nắm
rõ cách thức tổ chức
doanh nghiệp, phân
công nhiệm vụ trong

4.2. Các lọai tổ chức
doanh nghiệp.
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

4.3. Phân công nhiệm vụ
trong tổ chức.

tổ chức

Chương 5: Kế hoạch
kinh doanh.

10 Đọc tài liệu [1]
chương [5]

5.1. Phân tích tác động
môi trường.

Giúp sinh viên biết
phân tích tác động
môi trường, cụ thể
hóa ý tưởng kinh
doanh, các bước viết
kế hoạch kinh doanh

5.2. Cụ thể hóa ý tưởng
kinh doanh.
5.3. Các bước viết kế
họach kinh doanh.
Chương 6: Khởi nghiệp
trong lĩnh vực logistics

4 Tìm hiểu thông
tin trên mạng

6.1. Cơ hội và thách thức Giúp sinh viên biết
được những cơ hội
và thử thách khi khởi
nghiệp trong lĩnh
vực logistics.

6.2. Những thay đổi
trong kỹ thuật khởi
nghiệp
6.3. Những thành phần
thiết yếu để khởi nghiệp
thành công trong lĩnh vực
logistics
TỔNG 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1]. Nhiều tác giả, Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, NXB Lao động- xã hội, 2012
[2]. Trương Đoàn Thể, Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp, NXB. Đại học Kinh tế
Quốc dân, 2007
6.2 Tài liệu tham khảo
[3]. GS.TS Đồng Thị Thanh Phương, Quản trị sản xuất và tác nghiệp – NXB Thống Kê,
2006.
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[4]. Nguyễn Bá Cao, Nghệ thuật làm lãnh đạo trong thế kỷ mới, NXB. Văn hoá - thông
tin, 2006
[5]. Grant David, Business basics, Oxford university press, 2006
[6]. Ferrell, O. C., Business ethics, Houghton Mifflin Co., 2008
[7]. Ibbotson Mark., Business start-up 1, Cambridge University Press, 2006

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Kỹ năng làm việc trong ngành logistics và chuỗi cung ứng
- Mã học phần:121973
- Số tín chỉ: 2
- Học phần tiên quyết/học trước: không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
Sinh viên liệt kê được những vị trí công việc có thể đảm nhận trong ngành logistics và
chuỗi cung ứng.
Sinh viên trình bàyđược đặc trưng của công việc ngành logistics và chuỗi cung ứng.
Sinh viên trình bày được các kỹ năng cần có đối với nhân viên ngành logistics và chuỗi
cung ứng.
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng: Sinh viên đóng vai một nhân viên ngành logistics và chuỗi cung ứng và
hoàn thành công việc được giao.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm rõ những quy định về việc làm
thủ tục cho tàu ra vào cảng và nghiêm túc chấp hành.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu chung về cơ hội nghề nghiệp trong ngành logistics và chuỗi cung ứng trong
giai đoạn hiện nay, đặc trưng nghề nghiệp của ngành này. Môn học cung cấp cho sinh
viên những yêu cầu cơ bản về kỹ năng đối với nhân viên làm việc trong ngành logistics
và chuỗi cung ứng. Đồng thời cung cấp những kinh nghiệm thực tế khi tham gia làm việc
trong ngành.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Giới thiệu
chung về cơ hội nghề

5 Đọc chương 1, tài
liệu [1].
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nghiệp trong ngành
logistics và chuỗi cung
ứng
1.1. Chuỗi cung ứng và
tình hình hiện nay

Giúp sinh viên hiểu
được những cơ hội
nghề nghiệp sau khi
tốt nghiệp.

1.2. Những cơ hội nghề
nghiệp trong ngành
logistics và chuỗi cung
ứng
Chương 2: Đặc trưng
nghề nghiệp trong ngành
logistics và chuỗi cung
ứng

10 Đọc chương 2, tài
liệu [1].

2.1. Logistics là một lĩnh
vực kinh doanh rộng lớn

Giúp sinh viên hình
dung được những gì
mình phải đối mặt khi
là một nhân viên
ngành logistics và
chuỗi cung ứng.

2.2. Luôn không có đủ
ứng viên để lấp đầy các vị
trí trong ngành logistics
2.3. Địa điểm làm việc có
thể luôn thay đổi
2.4. Là công việc chịu áp
lực cao
2.5. Là công việc được
mệnh danh là “công việc
kinh doanh tốt nhất”
2.6. Là công việc luôn bận
rộn
2.7. Là ngành nghề chịu
nhiều rủi ro
2.5. Việc đào tạo rất quan
trọng
Chương 3: Yêu cầu về
kỹ năng đối với nhân
viên làm việc trong
ngành logistics và chuỗi
cung ứng

10 Đọc chương 3, tài
liệu [1].

3.1. Yêu cầu chung khi
làm việc trong ngành
logistics và chuỗi cung
ứng

Giúp sinh viên nhận
biết được những yêu
cầu cơ bản về kỹ năng
khi làm việc trong
ngành logistics và3.2. Sự thay đổi xu thế
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yêu cầu về kỹ năng đối
với công việc ngành
logistics và chuỗi cung
ứng

chuỗi cung ứng.

3.3. Yêu cầu cụ thể về kỹ
năng của một số vị trí
công việc trong ngành
logistics và chuỗi cung
ứng
Chương 4: Một số sai sót
có thể gặp của nhân viên
ngành logistics và chuỗi
cung ứng

5 Đọc chương 4,
tài liệu [1].

4.1. Nhân viên kinh doanh
Giúp sinh viên nhận
biết và tránh được
những sai sót khi làm
việc.

4.2. Nhân viên chứng từ
4.3. Nhân viên chăm sóc
khách hàng
4.4. Một số sai sót khác
Tổng 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1] Trương Ung, Thành công trước tuổi ba mươi: Để trở thành nhà tiếp thị giỏi, NXB.
Thống kê, 2008
6.2 Tài liệu tham khảo
1. Incoterms 2010, NXB. Thống kê, 2013
2. Ngô Xuân Tịnh, Giáo trình Tiếp thị trong các công ty Logistics, NXB Giao thông vận
tải, 2012
3. Ngô Xuân Tịnh, Bài tập Tiếp thị trong các công ty Logistics, NXB Giao thông vận tải,
2012
4. GS.TS Bùi Xuân Lưu, PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải, Giáo trình kinh tế ngoại thương,
Nhà xuất bản lao động, 2015
5. Lebenthal Jim, Confessions of a municipal bond salesman, J. Wiley & Sons, 2006
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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm



134

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Quản trị chuỗi cung ứng
- Mã học phần:0101120331
- Số tín chỉ: 4
- Học phần tiên quyết/học trước:Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): Không
2. Mục tiêu của học phần

- Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng. Đề xuất
những quyết định và hoạt động đồng bộ sử dụng một cách hiệu quả tích hợp các nhà cung
cấp, nhà sản xuất, kho bãi, nhà vận chuyển, nhà bán lẻ và khách hàng sao cho đúng sản
phẩm hay dịch vụ được phân phối đúng số lượng, đúng vị trí và khớp thời gian để tối
thiểu chi phí hệ thống, thỏa mãn yêu cầu dịch vụ khách hàng.

- Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng quản lý tích hợp nhà cung cấp, sản xuất và phân
phối sao cho đúng sản phẩm hay dịch vụ được phân phối, đúng số lượng, đúng vị trí và
khớp thời gian để tối thiểu chi phí thấp nhất, thỏa mãn yêu cầu dịch vụ khách hàng.

- Thái độ: Sinh viên sẽ ý thức, trách nhiệm các vấn đề quản trị tính tích hợp nhà
cung cấp, nhà sản xuất, kho bãi, nhà vận chuyển, nhà bán lẻ để thỏa mãn yêu cầu của
khách hàng.
3. Tóm tắt nội dung học phần: Quản trị chuỗi cung ứng là lập kế hoạch chung nhằm
đảm bảo nguồn cung cấp để sản xuất và phân phối đúng nhu cầu của khách hàng sao cho
chi phí tối thiểu. Môn học Quản trị chuỗi cung ứng cung cấp cho sinh viên những kiến
thức cơ bản về chuỗi cung ứng, quá trình lập kế hoạch chung, mô tả quá trình sản xuất,
quá trình phân phối trong doanh nghiệp và nhiều doanh nghiệp liên kết với nhau thành
chuỗi.

4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Tổng quan về
chuỗi cung ứng

3 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững  khái niệm,
các thành phần của

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 1.11.1Một số khái niệm về
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

chuỗi cung ứng chuỗi cung ứng.
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng các thành
phần của chuỗi cung
ứng.
- Thái độ: Sinh viên có
ý thức trách nhiệm các
thành phần của chuỗi
cung ứng.

đến 1.2, Chương 1
Khái niệm về chuỗi cung
ứng
Khái niệm về quản trị
chuỗi cung ứng
1.2 Thành phần chuỗi
cung ứng
1.2.1 Sản xuất
1.2.2 Hàng tồn kho
1.2.3  Địa điểm
1.2.4 Vận chuyển
1.2.5 Thông tin
Chương 2: Lập kế hoạch
và nguồn cung ứng

6 6 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững công tác lập
kế hoạch và các nguồn
cung ứng trong chuỗi
cung ứng.
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng lập kế hoạch
và dự báo các nguồn
cung ứng  của chuỗi
cung ứng.
- Thái độ: Sinh viên có
ý thức trách nhiệm các
công tác lập kế hoạch
và dự báo của chuỗi
cung ứng.

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 2.1
đến 2.3, Chương 2

2.1 Dự báo nhu cầu trong
lập kế hoạch

2.1.1 Khái niệm về dự báo
và các yếu tố ảnh hưởng
đến dự báo
2.1.2 Các phương pháp dự
báo
2.2 Định giá sản phẩm
2.3 Quản lý tồn kho
2.4 Nguồn cung ứng

Chương 3:  Sản xuất và
phân phối
3.1 Thiết kế sản phẩm
3.2 Điều độ sản xuất
3.2.1 Qui mô đơn hàng
3.2.2 Điều độ sản phẩm
3.3 Quản lý nhà máy trong
sản xuất
3.4 Quản lý đơn hàng
3.5 Kế hoạch phân phối

9 6 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững về sản xuất
và phân phối của chuỗi
cung ứng.
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng sản xuất và
phân phối  của chuỗi
cung ứng.
- Thái độ: Sinh viên có
ý thức trách nhiệm về
sản xuất và phân phối
của chuỗi cung ứng.

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 3.1
đến 3.4, Chương 3

Chương 4: Công nghệ 9 6 - Kiến thức: Sinh viên -Nghiên cứu trước:
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

thông tin và chuỗi cung
ứng
4.1 Tác động của roi da
(Bullwhip)
4.2 Hợp tác, hoạch định và
dự báo
4.3 Chuỗi cung ứng hợp
tác
4.4 Hệ thống thông tin hỗ
trợ chuỗi cung ứng

nắm vững về thông tin
của chuỗi cung ứng.
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng về trao đổi
thông tin và ảnh hưởng
của tác động cái roi da
của chuỗi cung ứng.
- Thái độ: Sinh viên có
ý thức trách nhiệm về
thông tin trong chuỗi
cung ứng.

Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 4.1
đến 4.4, Chương 4

Chương 5: Đo lường
hiệu quả hoạt động của
chuỗi cung ứng
5.1 Mô hình tương quan
thị trường chuỗi cung ứng
5.2 Đo lường hiệu quả
hoạt động chuỗi cung ứng
5.3 Khung đo lường hiệu
quả
5.4 Hoạt động thực hiện
hiệu quả chuỗi cung ứng

6 12 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững về đo lường
hiệu quả hoạt động của
chuỗi cung ứng.
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng các phương
pháp đo lường của
chuỗi cung ứng.
- Thái độ: Sinh viên có
ý thức trách nhiệm về
các chỉ tiêu đo lường
hiệu quả trong chuỗi
cung ứng.

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 5.1
đến 5.4, Chương 5

Chương 6: Xây dựng hệ
thống chuỗi cung ứng
6.1 Tổ chức dự án phát
triển hệ thống
6.2 Thiết kế hệ thống
chuỗi cung ứng
6.3 Qui trình thiết kế hệ
thống
6.4 Xây dựng  kế hoạch
dự án chi tiết
6.5 Xây dựng  ngân sách
dự án
6.6 Quyết định thực hiện
dự án

9 6

- Kiến thức: Sinh viên
nắm vững về xây dựng
hệ thống  chuỗi cung
ứng.
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng các phương
pháp xây dựng chuỗi
cung ứng.
- Thái độ: Sinh viên có
ý thức trách nhiệm về
xây dựng và quản trị
chuỗi cung ứng.

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 6.1
đến 6.5, Chương 6

Tổng cộng 45 30
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5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1 Điểm kiểm tra thường xuyên, định lỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2 Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc
[1]. Đồng Thị Thanh Phương, Quản trị sản xuất,NXB. Thống kê, 2008.
Tài liệu tham khảo
3. Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị cung ứng, NXB. Tổng hợp Tp.HCM, 2016
4. Nguyễn Thị Kim Anh, Quản trị chuỗi cung ứng, NXB Đại học Mở TPHCM, 2014
5. David Blanchard, Quản trị chuỗi cung ứng, những trải nghiệm tuyệt vời, NXB Lao
động- xã hội, 2013
6. MICHAEL HUGOS, Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng, NXB Tổng hợp Tp. HCM,
2010
7. F. Robert Jacobs & Richard B. Chase, Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng, NXB
Kinh tế HCM, 2015
8. Hartnut Stadtler Christoph Kilger, Supply chain Managenment and advanced planning,
2011
9. Nancy Nicosia, Nancy Y moore, Implementing Purchasing and supply chain
management, Integrated Business managemet Series Co. Publisbed with apics, 2011

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Chứng từ trong vận tải đa phương thức
- Mã học phần:121976
- Số tín chỉ: 3
- Học phần tiên quyết/học trước: không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
Sinh viên trình bàyđược khái niệm và đặc điểm của chứng từ vận tải.
Sinh viên trình bày được cách phân loại các loại chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng
đường biển.
Sinh viên trình bày được nội dung các loại chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường
biển.
Sinh viên trình bày được quy trình chung sử dụng của các loại chứng từ vận chuyển hàng
hóa bằng đường biển.
Sinh viên nêu được các loại chứng từ trong giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không.
Sinh viên trình bày được các vấn đề chủ yếu của chứng từ vận tải đa phương thức.
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng: Sinh viên phân biệt được sự khác nhau giữa chứng từ vận tải đa phương
thức và vận đơn đường biển.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm rõ những quy định về việc làm
thủ tục cho tàu ra vào cảng và nghiêm túc chấp hành.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu những kiến thức tổng quan về chứng từ vận tải, chứng từ trong vận chuyển
hàng hóa bằng đường biển và chứng từ trong giao nhận hàng hóa bằng đường hàng
không. Qua đó môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về chứng từ vận tải đa phương
thức.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận



139

Nội dung chi tiết

Số tiết Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Tổng quan về
chứng từ vận tải

5 Đọc chương 1, tài
liệu [1].

1.1. Giới thiệu chung về
chứng từ vận tải

Giúp sinh viên nắm
được những vấn đề cơ
bản của chứng từ vận
tải

1.2. Đặc điểm của chứng
từ vận tải
1.3. Một số chứng từ vận
tải chủ yếu
Chương 2: Chứng từ vận
chuyển hàng hóa bằng
đường biển

15 Đọc chương 2, tài
liệu [1].

2.1. Định nghĩa và phân
loại các chứng từ vận
chuyển hàng hóa bằng
đường biển

Giúp sinh viên phân
biệt được các loại
chứng từ vận chuyển
hàng hóa bằng đường
biển.2.2. Nội dung các loại

chứng từ vận chuyển hàng
hóa bằng đường biển
2.3. Quy trình chung sử
dụng của các loại chứng
từ vận chuyển hàng hóa
bằng đường biển
Chương 3: Chứng từ
giao nhận hàng hóa bằng
đường hàng không

10
Giúp sinh viên phân
biệt được các loại

chứng từ giao nhận
hàng hóa bằng đường

hàng không

Đọc chương 3, tài
liệu [1].

3.1. Các chứng từ nhận từ
khách hàng
3.2. Các chứng từ phát
hành cho khách hàng
Chương 4: Chứng từ vận
tải đa phương thức

15

Giúp sinh viên hiểu
được những vấn đề cơ
bản của chứng từ vận
tải đa phương thức và

trả lời được một số

Đọc chương 4,
tài liệu [1].

4.1. Những vấn đề chung
về chứng từ vận tải đa
phương thức
4.2. Cơ sở pháp lý của
chứng từ vận tải đa
phương thức
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Nội dung chi tiết

Số tiết Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

4.3. Vai trò của chứng từ
vận tải đa phương thức
4.4. Vai trò của chứng từ
vận tải đa phương thức
trong giao dịch thương
mại quốc tế sử dụng tín
dụng thư
4.5. Một số câu hỏi
thường gặp đối với chứng
từ vận tải đa phương thức
Tổng 45

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc : [1]Renfrey B. Potts, Robert M. Olive, Flows in Transportation
Networks, Academic Press INC, 1972
6.2 Tài liệu tham khảo
[2]. Nguyễn Minh Hải, Nghiệp vụ giao nhận, NXB. Giáo dục, 2013
[3]. TS. Lê Phúc Hòa, Giáo trình Đại lý tàu biển và giao nhận hàng hóa, NXB Giao thông
vận tải, 2015
[4]. Phạm Mạnh Hiền, Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương (tái
bản lần 3), NXB Lao động- xã hội, 2015
[5] Nhiều tác giả, Bộ tập quán quốc tế về L/C- Các văn bản có hiệu lực mới nhất, NXB
Thông tin – Truyền thông, 2010

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Bảo hiểm
- Mã học phần:121977
- Số tín chỉ: 3
- Học phần tiên quyết/học trước: không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Kết thúc môn học, sinh viên cần đạt được:
+ Nắm được những kiến thức về cơ bản về nghiệp vụ thuê phương tiện để chuyên chở
hàng hóa XNK, nắm vững quy trình nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa trong giao dịch thương
mại quốc tế.
+ Hiểu được xu hướng phát triển của hoạt động kinh doanh vận tải, dịch vụ bảo hiểm của
Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng: Giúp người học với tư cách là những người sử dụng các dịch vụ vận tải và
bảo hiểm trong giao dịch thương mại quốc tế ứng dụng vào thực tế để thực hiện các công
việc như lựa chọn các phương thức thuê tàu để chuyên chở hàng hóa XNK, lựa chọn các
điều kiện bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm rõ những quy định về việc làm
thủ tục cho tàu ra vào cảng và nghiêm túc chấp hành.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu những kiến thức tổng quan các nội dung về vai trò, sự cần thiết của bảo hiểm
đối với hoạt động kinh doanh XNK. Bảo hiểm hàng hải, các hình thức và điều kiện bảo
hiểm đối với hàng hóa XNK, các quy trình thực hiện bảo hiểm đối với hàng hóa xuất
nhập khẩu.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Khái quát về
bảo hiểm

5 Đọc chương 1, tài
liệu [1].

1.1. Khái niệm chung về Giúp sinh viên nắm
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

bảo hiểm được những vấn đề cơ
bản về bảo hiểm1.2. Ý nghĩa tác dụng của

bảo hiểm đối với nền kinh
tế quốc dân
1.3. Phân loại bảo hiểm
1.4. Các nguyên tắc cơ
bản của bảo hiểm
Chương 2: Rủi ro và tổn
thất trong bảo hiểm
hàng hóa

10 Đọc chương 2, tài
liệu [1].

2.1. Rủi ro Giúp sinh viên phân
biệt được các loại rủi
ro và thất

2.2. Tổn thất

Chương 3: Các điều kiện
bảo hiểm hàng hóa vận
chuyển bằng đường biển

10 Đọc chương 3, tài
liệu [1].

3.1. Khái niệm về điều
kiện bảo hiểm

Giúp sinh viên nhận
biết được các điều
kiện bảo hiểm hàng
hóa chuyên chở bằng
đường biển

3.2. Sự cần thiết phải bảo
hiểm cho hàng hóa XNK
bằng đường biển
3.3. Các điều kiện bảo
hiểm hàng hóa chuyên chở
bằng đường biển
Chương 4: Hợp đồng
bảo hiểm hàng hóa
chuyên chở bằng đường
biển

15 Đọc chương 4,
tài liệu [1].

4.1. Khái niệm
Cung cấp những kiến
thức cơ bản về hợp
đồng bảo hiểm hàng
hóa chuyên chở bằng
đường biển

4.2. Tính chất của hợp
đồng
4.3. Nội dung của hợp
đồng bảo hiểm
4.4. Các loại hợp đồng
bảo hiểm
Chương 5: Giám định,
khiếu nại và bồi thường

5 Đọc chương 5,
tài liệu [1].
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

tổn thất
5.1. Giám định Hướng dẫn sinh viên

những nội dung liên
quan đến giám định,
khiếu nại và bồi
thường

5.2. Khiếu nại
5.3. Bồi thường

Tổng 45

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1]. Nguyễn Quang Thu, Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong doanh nghiệp, NXB. Thống
kê, 2008
[2]Grant David, Business basics, Oxford university press, 2006
6.2 Tài liệu tham khảo
[3] Trịnh thị Thu Hương, Giáo trình vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương, NXB
Thông tin và truyền thông, 2012
[4] Triệu Hồng Cẩm, Vận tải quốc tế, Bảo hiểm vận tải quốc tế, NXB Thống kê, 2015
[5] Phạm Mạnh Hiển, Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương, NXB
Lao động – Xã hội, 2012

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: Nghiệp vụ soạn thảo và phát hành vận đơn vận tải
- Mã học phần:121978
- Số tín chỉ: 2
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
Sinh viên trình bàyđược khái niệm vận đơn.
Sinh viên nêu được chức năng của vận đơn.
Sinh viên liệt kê được các loại vận đơn thông dụng thường được sử dụng trong thực tế.
Sinh viên trình bày được quy trình phát hành vận đơn.
Sinh viên nêu được các vấn đề thường gặp trong việc soạn thảo và phát hành vận đơn.
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng: Sinh viên soạn thảo và phát hành vận đơn chính xác trong từng trường
hợp cụ thể.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm rõ những quy định về việc làm
thủ tục cho tàu ra vào cảng và nghiêm túc chấp hành.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu những kiến thức tổng quan về vận đơn, cung cấp cho sinh viên thông tin về
những việc cần làm khi là nhân viên chứng từ phụ trách soạn thảo và phát hành vận đơn.
Môn học cung cấp cho sinh viên kỹ năng soạn thảo vận đơn trong từng trường hợp cụ
thể, đồng thời đưa ra những dẫn chứng thực tế cho thấy tầm quan trọng của việc cẩn thận
trong quá trình soạn thảo và phát hành vận đơn.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Tổng quan về
vận đơn

5 Đọc chương 1, tài
liệu [1].

1.1. Khái niệm và chức
năng của vận đơn

Giúp sinh viên nắm
được những vấn đề cơ
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

1.2. Phân loại vận đơn bản về vận đơn
1.3. Hình thức vận đơn
1.4. Nội dung vận đơn
Chương 2: Nghiệp vụ
soạn thảo và phát hành
vận đơn đường biển

10 Đọc chương 2, tài
liệu [1].

2.1. Sơ lược qua những
công việc chính của nhân
viên chứng từ

Giúp sinh viên hình
dung được công việc
cần làm khi là nhân
viên chứng từ, qua đó
soạn thảo và phát
hành được vận đơn
đúng quy trình.

2.2. Quy trình soạn thảo
và phát hành vận đơn
đường biển của nhân viên
chứng từ tại hãng tàu
2.3. Quy trình soạn thảo
và phát hành vận đơn
đường biển của nhân viên
chứng từ tại công ty giao
nhận
2.4. Nghiệp vụ soạn thảo
và phát hành Switch bill.
2.5. Nghiệp vụ lập vận
đơn căn cứ vào tín dụng
thư (L/C)
Chương 3: Lưu ý khi
soạn thảo và phát hành
vận đơn

10 Đọc chương 3, tài
liệu [1].

3.1. Về nội dung vận đơn
Giúp sinh viên nhận
biết được những điểm
cần lưu ý khi soạn
thảo và phát hành vận
đơn.

3.2. Về việc chỉnh sửa
thông tin trên vận đơn
3.3. Về thời điểm soạn
thảo và phát hành vận đơn
3.4. Một số vần đề khác
Chương 4: Một số tình
huống thực tế liên quan
đến việc soạn thảo và
phát hành vận đơn

5 Đọc chương 4,
tài liệu [1].

4.1. Tình huống nhập sai Giúp sinh viên nhận
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

cảng biết và tránh được
những sai sót khi soạn
thảo và phát hành vận
đơn.

4.2. Tình huống sai sót về
thông tin hàng hóa.
4.3. Tình huống sai sót
trong việc “thả hàng”
4.4. Một số tình huống
khác
Tổng 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1] Weiss Joseph W., Business ethics, Thomson South-Western, 2006
6.2 Tài liệu tham khảo
[2] Nguyễn Minh Hải, Nghiệp vụ giao nhận, NXB. Giáo dục, 2013
[3] TS. Lê Phúc Hòa, Giáo trình Đại lý tàu biển và giao nhận hàng hóa, NXB Giao thông
vận tải, 2015
[4] Phạm Mạnh Hiền, Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương (tái
bản lần 3), NXB Lao động- xã hội, 2015
[5] Nhiều tác giả, Bộ tập quán quốc tế về L/C- Các văn bản có hiệu lực mới nhất, NXB
Thông tin – Truyền thông, 2010

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Nghiệp vụ ngoại thương
- Mã học phần:0101120630
- Số tín chỉ: 03
- Học phần tiên quyết/học trước:Không
- Các yêu cầu đối với học phần:  Sinh viên phải đọc và chuẩn bị bài trước khi lên lớp.
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm vững những kiến thức
cơ bản về hoạt động ngoại thương, các kỹ năng trong kinh doanh xuất nhập khẩu, giúp
sinh viên sau khi ra trường làm việc tốt ở các DNXNK, các hãng tàu, các công ty bảo
hiểm, công ty giao nhận, các ngân hàng thương mại (bộ phận TTQT),… có thể thực hiện
trọn vẹn một giao dịch ngoại thương
- Kỹ năng: Toàn cầu hóa và quốc tế hóa đã xích các quốc gia lại gần nhau hơn, mở ra một
thế giới mở. Việc buôn bán, giao lưu không còn bó hẹp trong phạm vi quốc gia nữa. Môn
học nghiệp vụ ngoại thương giúp sinh viên năm được những kỹ năng cần thiết khi làm
việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, các công việc liên quan đến hợp đồng như:
Soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu
Lập và kiểm tra bộ chứng từ thanh toán
Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
Khai báo hải quan và tính thuế xuất nhập khẩu
Ngoài các kỹ năng chuyên môn, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng làm nhóm, tổng
hợp thông tin, phân tích tình hình thực tế và kỹ năng thuyết trình.
+ Thái độ: Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu. Lên
lớp nghe giảng đầy đủ, hoàn thành các bài tập nhóm và bài tập cá nhân được giao.

3. Tóm tắt nội dung học phần:
Nghiệp vụ xuất nhập khẩu là một trong những môn học chủ yếu đối với các sinh viên
chuyên ngành ngoại thương, nhằm trang bị cho các em kiến thức về các điều kiện thương
mại quốc tế (Incoterms), thực tế áp dụng trong điều kiện Việt Nam; hoạt động xuất nhập
khẩu. Môn học mang lại cho sinh viên những kiến thức căn bản về hoạt động kinh doanh
ngoại thương, một số phương thức thanh toán quốc tế phổ biến, hoạt động vận tải ngoại
thương, hoạt động bảo hiểm
hàng hoá xuất nhập khẩu, các quy tắc và thông lệ quốc tế về hoạt động ngoại thương.
Nghiên cứu bộ chứng từ hàng hóa xuật nhập khẩu và soạn thảo hợp đồng ngoại .

4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1. Tổng quan
về giao dịch thương mại
quốc tế
1.1. Khái quát về giao
dịch thương mại quốc tế

3 0

Giới thiệu khái niệm
giao dịch ngoại
thương và các bước
thực hiện giao dịch

- Nghiên cứu
trước
[1]: Giáo trình
Giao dịch
thương mại
quốc tế
Chương 1, trang
11-38

1.2. Chủ thể tham gia
vào giao dịch thương mại
quốc tế
1.3. Các bước giao dịch
1.4. Các hình thức tham
gia vào thị trường nước
ngoài
Chương 2.
INCOTERMS- Các
điều kiện thương mại
quốc tế

9

2.1. Giới thiệu chung về
Incoterms

Trình bày các quy
tắc trong Incoterms
2010, giúp sinh viên
năm bắt được tầm
quan trọng cũng như
cách áp dụng các
quy tắc trong việc
phân chia trách
nhiệm và rủi ro của
hàng hóa giữa người
bán và người mua

- Nghiên cứu
trước
[1]: Giáo trình
Giao dịch
thương mại
quốc tế
Chương 2, trang
40-93
[2]: Incoterms
2010

2.1.1. Quá trình hình
thành và phát triển
2.1.2. Vai trò của
Incoterms trong thương
mại quốc tế
2.1.3. Phân loại các qui
tắc ( điều kiện) trong
Incoterms 2010
2.2. Nội dung Incoterms
2010
2.2.1. Các quy tắc có thể
áp dụng cho mọi phương
thưc vận tải
2.2.2. Những quy tắc chỉ
sử dụng cho vận tải
đường biển hoặc đường
thủy nội địa
2.3. Tiêu chí lựa chọn
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

quy tắc Incoterms
2.4. Một số lưu ý khi sử
dụng Incoterms
Chương 3. Hợp đồng
trong giao  dịch thương
mại quốc tế

9

3.1. Những vấn đề về
hợp đồng trong giao dịch
thương mại quốc tế

Giới thiệu về hợp
đồng ngoại thương,
cách đọc, cách soạn
thảo và bài tập thực
tế

- Nghiên cứu
trước
[1]: Giáo trình
Giao dịch
thương mại
quốc tế
Chương 3, trang
95 – 175

3.1.1. Các khái niệm có
liên quan
3.1.2. Điều kiện hiệu lực
3.1.3. Phân loại hợp đồng
3.1.4. Bố cục của hợp
đồng
3.2. Các hợp đồng trong
thương mại hàng hóa
quốc tế
3.3. Các hợp đồng trong
thương mại dịch vụ quốc
tế
3.3.1. Hợp đồng giao
nhận hàng hóa
3.3.2. Hợp đồng giám
đinh
3.3.3. Hợp đồng tư vấn
3.3.4. Hợp đồng thuê kho
3.3.5. Hợp đồng đại lý
thủ tục hải quan
Chương 4. Xuất- Nhập
khẩu hàng hóa

10

4.1. Nghiên cứu- lựa
chọn thị trường đối tác

Là phần rất quan
trọng trong môn
học, cung cấp cho
sinh viên các bước
trước khi muôn xuất

- Nghiên cứu
trước
[1]: Giáo trình
Giao dịch
thương mại

4.1.1. Nghiên cứu lựa
chọn thị trường
4.1.2. Nghiên cứu lựa
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

chọn đối tác hoặc nhập khẩu
hàng hóa. Chia lớp
thành các nhóm nhỏ
, thực hiện các bài
tập nhóm và đám
phán xuất nhập khẩu

quốc tế
Chương 4, trang
177-211

4.2. Lựa chọn hình thức
xuất –nhập khẩu
4.2.1. Xuất-nhập khẩu
trực tiếp
4.2.2. Xuất-nhập khẩu
gián tiếp
4.2.3. Xuất-nhập khẩu tại
chỗ
4.3. Lập kế hoạch xuất
khẩu
4.3.1. Xây dựng giá hàng
xuất khẩu
4.3.2. Phương án kinh
doanh
4.3.3. Giao dịch đàm
phán, ký kết hợp đồng
4.3.4. Tổ chức xuất khẩu
hàng hóa
4.4. Lập kế hoạch nhập
khẩu
4.4.1. Xác định nhu cầu
và chi phí nhập khẩu
4.4.2. Đàm phán ký kết
hợp đồng nhập khẩu
4.4.3. Nhập khẩu thiết bị
toàn bộ
4.4.4. Tổ chức thực hiện
hợp đồng nhập khẩu
hàng hóa
4.4.5. Đánh giá hiệu quả
nhập khẩu hàng hóa
4.4.6. Tổ chức tiêu thụ
hàng nhập khẩu
Chương 5. Xuất khẩu
lao động

12 0
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

5.1. Khái niệm xuất khẩu
lao động

Giúp sinh viên được
một số khái niệm
liên quan đến xuất
khẩu lao động, vai
trò và các hình thức
xuất khẩu.

Nghiên cứu
trước
[1]: Giáo trình
Giao dịch
thương mại
quốc tế
Chương 5, trang
251-266

5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Một số khái niệm
liên quan đến xuất khẩu
lao động
5.2. Vai trò xuất khẩu lao
động đối với nền kinh tế
5.3. Các loại hình thức
xuất khẩu lao động
5.4. Các điều kiện để
xuất khẩu lao động
5.5. Hợp đồng xuất khẩu
lao động
Tổng 45 0
5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1] Ferrell, O. C., Business ethics, Houghton Mifflin Co., 2008
6.2 Tài liệu tham khảo
[2]. Incoterms 2010, NXB. Thống kê, 2013
[3] Hiểu và sử dụng tốt Incoterms 2000, NXB. Thống kê, 2008
[4] Nguyễn Đăng Liêm, Giáo trình luật kinh tế, NXB. Thống kê, 2008
[5] Czinkota Michael R, International business, Wiley, 2011

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm



152

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: Mô hình quản lý và vận hành cảng
- Mã học phần:121979
- Số tín chỉ: 3
- Học phần tiên quyết/học trước: không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
Sinh viên trình bàyđược khái niệm chung về cảng biển và cảng hàng không.
Sinh viên phân biệt được các chỉ tiêu hoạt động của cảng biển
Sinh viên phân biệt được các sơ đồ công nghệ xếp dỡ.
Sinh viên liệt kê được các yêu cầu khi lựa chọn phương tiện xếp dỡ tại cảng biển.
Sinh viên trình bày được các yêu cầu khi xếp dỡ hàng hóa tại cảng biển.
Sinh viên trình bày được kết cấu của cảng hàng không.
Sinh viên nêu được các dịch vụ chủ yếu trong hoạt động khai thác cảng hàng không
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng: Sinh viên lựa chọn được phương án xếp dỡ tại cảng biển và vẽ được sơ đồ
công nghệ xếp dỡ. Ngoài ra sinh viên có thể lên kế hoạch phục vụ phương tiện vận tải tại
cảng biển trong trường hợp cụ thể.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm rõ những quy định về việc làm
thủ tục cho tàu ra vào cảng và nghiêm túc chấp hành.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu những kiến thức tổng quan về cảng biển, những chỉ tiêu hoạt động của cảng
biển, việc lựa chọn phương án xếp dỡ tại cảng biển. Đồng thời môn học cũng cung cấp kỹ
năng lập kế hoạch cho sinh viên khi làm việc tại cảng biển. Môn học cũng cung cấp
những kiến thức cơ bản về cảng hàng không và những dịch vụ chủ yếu trong khai thác
cảng hàng không.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Giới thiệu
chung về cảng biển và
quản lý cảng biển

8 Đọc chương 1, tài
liệu [1].

1.1. Cảng biển Giúp sinh viên nắm
được những vấn đề
tổng quan về cảng
biển

1.2. Hoạt động của cảng
biển
1.3. Đặc tính hoạt động
của cảng biển
1.4. Miền hậu phương và
miền tiền phương của
cảng biển
1.5. Tổ chức quản lý cảng
biển
1.6. Khách hàng của cảng
biển
Chương 2: Cơ giới hóa
công tác xếp dỡ hàng
hóa ở cảng biển

15 Đọc chương 2, tài
liệu [1].

2.1. Các chỉ tiêu hoạt động
cảng

Giúp sinh viên phân
biệt được các chỉ tiêu
hoạt động cảng, lựa
chọn được phương án
xếp dỡ cũng như thiết
bị xếp dỡ, những yêu
cầu phải thực hiện khi
xếp dỡ hàng hóa

2.2. Phân loại phương
pháp xếp dỡ ở cảng
2.3. Sơ đồ công nghệ xếp
dỡ
2.4. Yêu cầu khi lựa chọn
thiết bị xếp dỡ
2.5. Yêu cầu kỹ thuật xếp
dỡ hàng hóa
Chương 3: Tổ chức sản
xuất ở cảng

12 Đọc chương 3, tài
liệu [1].

3.1. Quy trình công nghệ
xếp dỡ hàng hóa Giúp sinh viên nắm

được một số tác
nghiệp cơ bản tại cảng
biển

3.2. Kế hoạch tác nghiệp
phục vụ phương tiện vận
tải
3.3. Kế hoạch giải phóng
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

tàu
3.4. Các nguyên tắc tổ
chức sản xuất
Chương 4: Quản lý và
khai thác cảng hàng
không

10 Giúp sinh viên có kiến
thức tổng quan về
cảng hàng không và
những dịch vụ chủ
yếu trong hoạt động
khai thác cảng hàng
không

Đọc chương 4,
tài liệu [1].

4.1. Tổng quan về cảng
hàng không, sân bay
4.2. Quản lý và khai thác
cảng hàng không
Tổng 45

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1]Duckworth Michael, Business grammar & practice, Oxford university press, 2003
6.2 Tài liệu tham khảo
[2]. ThS. Bùi Thanh Tùng, ThS. Lê Thị Nguyên,ThS. Phạm Thị Bạch Hường,ThS. Trần
Văn Lâm, Giáo trình Tổ chức quản lý và khai thác cảng, NXB Đại học Hàng Hải VN,
2015
[3] Nguyễn Minh Hải, Giáo trình Điều độ, NXB Giao thông vận tải, 2016
[4] TS. Lê Phúc Hòa, Tổ chức xếp dỡ, NXB Giao thông vận tải TP HCM, 2015

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Quản trị hiệu quả kho hàng trong chuỗi cung ứng
- Mã học phần:0101121980
- Số tín chỉ:4
- Học phần tiên quyết/học trước: Quản trị học
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: : Môn học nhằm trang bị cho sinh viên nắm rõ khái niệm và cách thức quản
lý nhà kho, phương thức bảo trì, kiểm soát thông tin và an toàn nhà kho, phương thức xác
định và quyết định vị trí cho từng loại hàng hóa.
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng:
Xác định các nguyên nhân tồn kho và sử dụng các kỹ thuật để giảm thiểu tồnkho;
Chọn đơn vị đo lường lượng hàng tồn sao cho phù hợp với khách hàng tiêu biểu;
Đảm bảo các thủ tục xử lý nhu cầu sao cho hiệu quả;
Phân tích hàng tồn kho theo phương pháp ABC (hay quy tắc 80-20);
Sử dụng hệ thống kiểm soát sản xuất kanbans để kiểm soát các hoạt động vừađúng lúc
(JIT);
Tính được giá trị hàng tồn kho;
Thiết kế các hệ thống quản trị kho và thông tin cho người sử dụng;
Xác định mức tồn kho an toàn dựa trên nhu cầu biết trước và không biết trước;
Tính được mức tồn kho phù hợp dựa trên thời gian chờ (lead time);
Đánh giá và xếp hạng nhà cung cấp;
Tổ chức quy trình xử lý đơn hàng sao cho giảm chi phí giao hàng;
Hiểu được cách tính lượng đơn hàng kinh tế (EOQ)
Sử dụng cách kỹ thuật dự báo phù hợp giúp giảm mức tồn kho;
Áp dụng các biện pháp ghi nhận thông tin chính xác;
Nắm vững kỹ thuật dự báo nhu cầu theo mùa bằng cách sử dụng chuỗi cơ sở;
Nắm vững cách hoạch định nhu cầu vật tư;
Xác định quy mô lô hàng sử dụng các quy tắc giảm thiểu chi phí và khối lượngcông việc;
Cơ cấu quản trị tồn kho trong chuỗi cung ứng thông qua hoạch định nhu cầuphân phối.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.

- Thái độ:Nghiêm túc trong việc sử dụng, bảo quản và tuân thủ các biện pháp phòng
chống cháy nổ
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3. Tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu quy trình quản lý kho hàng. Các quy trình giao, nhận hàng hóa. Các quy trình
cất giữ bảo quản hàng hóa. Quy trình đóng gói, cũng như nắm rõ cách sử dụng quản lý
các thiết bị trong nhà kho.
Đối với từng loại hàng hóa khác nhau, nắm rõ cách thức xác định vị trí cất giữ bảo quản,
điều kiện mặt bằng, thiết bị lưu giữ. Cách thức tổng hợp báo cáo dữ liệu quản lý. Cách
thức bảo trì và quản lý an toàn cháy nổ hỏng hóc.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Nhà kho và
sản xuất

2 Đọc tài liệu [1]
chương [1]

1.1 Định nghĩa nhà kho Giúp sinh viên hiểu
được rõ khái
niệm,vai trò, chức
năng của nhà kho,
quy trình tiếp nhận,
cất giữ, đóng gói,
bảo quản trong nhà
kho...

1.2 Quy trình nhận trong
nhà kho
1.3 Quy trình cất giữ
trong nhà kho
1.4 Quy trình đóng gói
trong nhà kho
1.5 Tổng hợp các quy
trình trong nhà kho
1.6 Thiết bị thiết yếu
trong nhà kho
Chương 2: Nhà kho và
quản lý vật tư

8 5 Đọc tài liệu [1]
chương [2]

2.1 Giới thiệu quy trình
quản lý vật tư

Giúp sinh viên nắm
rõ quy trình quản lý
vật tư, mua hàng và
vai trò của máy tính
trong việc lưu trữ và
kiểm soát hàng hóa

2.2 Mối quan hệ với nhà
kho

2.2.1 Kế hoạch
2.2.2 Quản lý tồn kho
2.2.3 Quản lý sản

xuất
2.2.4 Mua hàng

2.2.5 Giao nhận và
lưu giữ
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

2.2.6 Nâng chuyển
vật tư

2.2.7 Hệ thống phân
phối
2.3 Vai trò của máy tính
Chương 3: Chọn vị trí 5 5 Đọc tài liệu [1]

chương [3]
3.1 Lý do để tìm kiếm vị
trí

Giúp sinh viên nắm
rõ tầm quan trọng
của việc lựa chọn vị
trí, số lượng, không
gian chọn vị trí phù
hợp

3.2 Vị trí địa lý
3.3 Các học thuyết vị trí
3.4 Số lượng các nhà
kho
3.5 Yếu tố kinh tế
3.6 Mặt bằng vị trí
3.7 Các yếu tố bên ngoài
3.8 Tóm tắt quá trình
chọn lựa
3.9 Kế hoạch không gian
nhà kho
3.10 Kế hoạch mặt bằng
nhà kho
Chương4: Hệ thống
lưu trữ

5 5 Đọc tài liệu [1]
chương [4]

4.1 Các loại giá Giúp sinh viên nắm
rõ các loại giá, kệ,
các thiết bị trong hệ
thống lưu trữ..., các
luật quản lý

4.2 Các loại kệ
4.3 Các thiết bị sử dụng
trong giá, kệ
4.4 Các luật quản lý
Chương 5: Hệ thống
xuất/nhập kho tự động
(AS/RS)

5 Đọc tài liệu [1]
chương [5]

5.1 Các loại AS/RS Giúp sinh viên nắm
rõ các kiểu lưu trữ
đặc trưng, hệ thống
điều khiển, ứng dụng

5.2 Các kiểu lưu trữ đặc
trưng
5.3 Thiết bị lưu trữ
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

5.4 Hệ thống xuất nhập hệ thống AS/RS
5.5 Hệ thống lưu trữ đặc
biệt cho lưu trữ các thiết
bị lớn
5.6 Hệ thống điều khiển
5.7 Ứng dụng hệ thống
AS/RS
Chương 6: Hệ thống
máy tính trong nhà kho

10 5 Đọc tài liệu [1]
chương [6]

6.1 Hệ thống quản lý kho
bằng máy tính

Giúp sinh viên nắm
rõ hệ thống quản lý
kho bằng máy tính,
hệ thống đặt hàng,
tình trạng tồn kho,
quản lý vị trí và tận
dụng không  gian...

6.2 Hệ thống đặt hàng
6.3 Điều độ đơn hàng
6.4 Khẳng định lịch xuất
hàng
6.5 Tình trạng tồn kho
6.6 Quản lý chất lượng
và kiểm soát
6.7 Quản lý vị trí và tận
dụng không gian
6.8 Quản lý tồn kho
6.9 Dự trữ và cung cấp
6.10 Báo cáo và đảm bảo
chất lượng
6.11 Tiêu chuẩn tồn kho
6.12 Báo cáo năng lực
6.13 Giao tiếp với hệ
thống nâng chuyển vật tư
6.14 Nâng cao kĩ năng
nhân viên
6.15 Ứng dụng của hệ
thống kho áp dụng máy
tính
Chương 7: Bảo trì kho
và quản lý thất thoát

10 10 Đọc tài liệu [1]
chương [7]
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

7.1 Hệ thống bảo trì
ngăn ngừa

Giúp sinh viên nắm
rõ việc bảo trì
kho,quản lý hư hại,
nguy hiểm, thất thoát
cũng như hệ thống
an toàn, an ninh...

7.2 Bảo trì theo hợp
đồng
7.3 Bảo trì dây chuyền
7.4 Lửa
7.5 An toàn
7.6 An ninh
7.7 Quản lý hư hại
7.8 Quản lý nguy hiểm
TỔNG 45 30

4.2. Học phần thực hành:

Nội dung
chi tiết

Số
tiết

Mục tiêu
cụ thể

Dụng cụ,
thiết bị
sử dụng

Định mức
vật tư/SV,
nhóm SV

Nhiệm vụ cụ thể của sinh
viên

Bài 1-
Mỗi
nhóm tự
chọn chủ
đề theo
nội dung
môn học
(bố trí
mặt bằng,
quản lý
tổn kho,
hoạch
định nhu
cầu
nguyên
vật liệu)

3 Sinh viên
tìm hiểu về
các hoạt
động quản
trị tồn kho
thực tế tại
doanh
nghiệp,
nhằm củng
cố kiến
thức, và
nắm bắt
thực tế vận
hành, giúp
sinh viên tự
tin trong
công việc
khi tốt
nghiệp.

- Phân nhóm (5 -8sv mỗi
nhóm) và bầu nhóm trưởng
- Mỗi nhóm tự xin giấy giới
thiệu và liên hệ doanh nghiệp.
- Mỗi nhóm tự tiếp cận, tìm
hiểu doanh nghiệp theo chủ đề
đã chọn (có thể đổi đề tài theo
yêu cầu của doanh nghiệp hoặc
thực tế vận hành), trao đổi thảo
luận nhóm, có thể được tư vấn
thêm từ giảng viên phụ trách
môn học.
- Mỗi nhóm nộp bản báo cáo
từ 8 – 12 trang A4, theo tiêu
chuẩn của khoa, vào
tuần thứ 12. những nhóm được
chọn sẽ trình bày trước lớp
trong tuần 14,15.
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5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
1. TS Phan Thanh Lâm, Cẩm nang quản trị kho hàng, NXB Phụ Nữ, 2014
6.2 Tài liệu tham khảo
2. Coscarelli William C., The Decision - making style inventory, John Wiley & Sons,
2007

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH  Hoàng Văn Kiếm



161

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Nghiệp vụ Hải Quan
- Mã học phần:0101121981
- Số tín chỉ:3
- Học phần tiên quyết/học trước:không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: : Học phần trang bị cho người học một cách hệ thống, khoa học những kiến
thức cũng như những kỹ năng cơ bản và cần thiết về nghiệp vụ hải quan. Học phần trang
bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hải quan của Việt Nam trong sự phù hợp với
những quy định của hải quan thế giới; giúp người học hiểu một cách đầy đủ về quy trình
thủ tục hải quan, trị giá hải quan, khai báo hải quan cũng như quản lý rủi ro trong hoạt
động hải quan. Từ đó, học phần giúp người học có được kỹ năng để thực hiện các hoạt
động liên quan quy trình thủ tục hải quan, thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng:
Xác định các nghiệp vụ hải quan của Việt Nam trong sự phù hợp với những quy định của
hải quan thế giới,
Quy trình thủ tục hải quan, trị giá hải quan,
Khai báo hải quan cũng như quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan,
Đại lý thủ tục hải quan
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nghiêm túc trong việc sử dụng, bảo quản và tuân thủ các nghiệp vụ hải quan.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, khái quát về hải quan, trị giá hải quan, thủ
tục hải quan cũng như hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan và quản lý rủi ro trong hoạt
động hải quan. Đặc biệt, học phần cũng cung cấp cho người học những hiểu biết, kỹ năng
cần thiết để thực hiện khai hải quan và đăng ký hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất
nhập khẩu, hàng gia công, hàng đưa vào các khu chế xuất, hàng xuất khẩu tại chỗ, hàng
tham dự hội chợ triển lãm, hàng viện trợ, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh phục vụ các
cơ quan ngoại giao và hàng chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất. Ngoài ra, học phần còn giới
thiệu, cung cấp cho sinh viên những vấn đề, những đặc điểm chính của hoạt động tại các
đại lý làm thủ tục hải quan ở Việt Nam hiện nay.
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4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Giới thiệu
về hải quan Việt Nam

2 Đọc tài liệu [1]
chương [1]

1.1.Lịch sử phát triển
của Hải quan thế giới và
Hải quan Việt Nam

Giúp sinh viên hiểu
được rõ khái
niệm,vai trò, hệ
thống tổ chức  của
hải quan Việt Nam

1.2. Vai trò của Hải quan
Việt Nam
1.3. Hệ thống tổ chức,
chức năng, nhiệm vụ của
Hải quan Việt Nam
1.4.Mô hình hoạt động
của hải quan
1.5. Cơ sở pháp lý của
hoạt động hải quan
1.6. Hiện đại hóa hải
quan
Chương 2: Thủ tục hải
quan đối với hàng hóa
xuất nhập khẩu theo
hợp đồng mua bán
hàng hóa

4 6 Đọc tài liệu [1]
chương [2]

2.1. Khái niệm về thủ
tục hải quan, quy trình
thủ tục hải quan

Giúp sinh viên nắm
rõ thủ tục  đối với
hàng hóa xuất nhập
khẩu theo hợp đồng
mua bán hàng hóa

2.2. Nguyên tắc thực
hiện thủ tục hải quan
2.3. Chủ thể thực hiện
thủ tục hải quan
2.3.1. Người khai hải
quan
2.3.2. Công chức hải
quan
2.3.3. Mối quan hệ giữa
các chủ thể thực hiện thủ
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

tục hải quan
2.4. Quy trình thủ tục hải
quan đối với hàng hóa
xuất nhập khẩu theo hợp
đồng mua bán hàng hóa
2.4.1.Tiếp nhận và kiểm
tra hồ sơ hải quan
2.4.2.Kiểm tra thực tế
hàng hóa
2.4.3. Thu phí, lệ phí hải
quan và quyết định thông
quan
2.4.4. Phúc tập hồ sơ
hải quan
2.5. Tham vấn giá
Chương 3: Thủ tục hải
quan đối với một số
loại hình kinh doanh
đặc biệt

4 6 Đọc tài liệu [1]
chương [3]

3.1. Thủ tục hải quan đối
với hàng hóa gia công
cho thương nhân nước
ngoài;

Giúp sinh viên nắm
rõ tầm quan trọng
của Thủ tục hải quan
đối với một số loại
hình kinh doanh đặc
biệt

3.2. Thủ tục hải quan đối
với nguyên liệu, vật tư
nhập khẩu để sản xuất
hàng xuất khẩu;
3.3. Thủ tục hải quan đối
với hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu của doanh
nghiệp chế xuất;
3.4. Thủ tục hải quan đối
với hàng hóa kinh doanh
tạm nhập - tái xuất;
3.5. Thủ tục hải quan đối
với hàng hóa xuất khẩu
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

nhập khẩu tại chỗ;
3.6. Thủ tục hải quan đối
với hàng hóa vận chuyển
chịu sự giám sát hải
quan;
Chương 4: Thuế Hải
Quan

5 6 Đọc tài liệu [1]
chương [4]

4.1.Khái niệm về thuế
hải quan và phương
pháp tính thuế hải quan

Giúp sinh viên nắm
rõ các loại thuế nhập
khẩu, xuất khẩu  và
cách tính thuế

4.1.1. Khái niệm về thuế
hải quan
4.1.2. Các phương pháp
tính thuế hải quan (tuyệt
đối, theo giá trị, kết hợp)
4.2.Phân loại hàng hóa
xuất nhập khẩu
4.2.1. Khái niệm và ý
nghĩa của phân loại hàng
hóa xuất nhập khẩu
4.2.2. Danh mục HS
4.2.3. Danh mục hài
hòa hóa ASEAN
4.2.4. Danh mục hàng
hóa XNK của Việt Nam
4.3. Thuế suất
4.3.1. Thuế suất thông
thường
4.3.2. Thuế suất MFN
4.3.3. Thuế suất ưu đãi
đặc biệt
4.4. Phương pháp xác
định trị giá tính thuế
Chương 5: Quản lý rủi
ro và gian lận thương

5 6 Đọc tài liệu [1]
chương [5]



165

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

mại trong hoạt động Hải
Quan
5.1. Buôn lậu và gian lận
thương mại trong hoạt
động hải quan

Giúp sinh viên nắm
rõ các quản lý rủi ro
và gian lận thương
mại trong hoạt động
Hải Quan

5.1.1. Khái niệm buôn
lậu và gian lận thương
mại trong hoạt động hải
quan
5.1.2. Các hình thức gian
lận thương mại trong
hoạt động hải quan
5.1.3. Tác hại của buôn
lậu và gian lận thương
mại trong hoạt động hải
quan (đối với nền kinh
tế, đối với doanh nghiệp)
5.1.4. Các biện pháp
phòng chống buôn lậu và
gian lận thương mại
trong hoạt động hải quan
5.1.5. Các yếu tố ảnh
hưởng phòng chống
buôn lậu và gian lận
thương mại trong hoạt
động hải quan
5.2. Giám sát hải quan
5.2.1. Khái niệm và ý
nghĩa của giám sát hải
quan
5.2.2. Các phương thức
giám sát hải quan
5.3. Quản lý rủi ro trong
hoạt động hải quan
5.3.1. Khái niệm và ý
nghĩa của quản lý rủi ro
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

trong hoạt động hải quan
5.3.2. Quy trình quản lý
rủi ro trong hoạt động
hải quan
5.3.3. Các yếu tố ảnh
hưởng đến quản lý rủi ro
Chương 6: Đại lý làm
thủ tục hải quan

5 6 Đọc tài liệu [1]
chương [6]

6.1. Khái niệm và vai trò
của đại lý làm thủ tục hải
quan

Giúp sinh viên nắm
rõ
đại lý làm thủ tục hải
quan trong hệ thống
quản lý Hải Quan
Việt Nam ..

6.2. Điều kiện làm đại lý
hải quan và nhân viên
đại lý hải quan
6.3. Phạm vi công việc
của đại lý làm thủ tục hải
quan
6.4. Mối quan hệ giữa cơ
quan hải quan, đại lý hải
quan và chủ hàng
TỔNG 30 30

4.2. Học phần thực hành:

Nội dung
chi tiết

Số
tiết

Mục tiêu
cụ thể

Dụng cụ,
thiết bị
sử dụng

Định mức
vật tư/SV,
nhóm SV

Nhiệm vụ cụ thể của sinh
viên

Bài 1-
Mỗi
nhóm tự
chọn chủ
đề theo
nội dung
môn học
(thủ tục
Hải
Quan,

3 Sinh viên
tìm hiểu về
các hoạt
động quản
trị tồn kho
thực tế tại
doanh
nghiệp,
nhằm củng
cố kiến

- Phân nhóm (5 -8sv mỗi
nhóm) và bầu nhóm trưởng
- Mỗi nhóm tự xin giấy giới
thiệu và liên hệ Cục Hải Quan
- Mỗi nhóm tự tiếp cận, tìm
hiểu chi cục hải quan hoặc
doanh nghiệp theo chủ đề đã
chọn (có thể đổi đề tài theo
yêu cầu của doanh nghiệp hoặc
thực tế vận hành), trao đổi thảo
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Thuế
xuất,
nhập
khẩu
hàng hóa,
đại lý thủ
tục hải
quan)

thức, và
nắm bắt
thực tế vận
hành, giúp
sinh viên tự
tin trong
công việc
khi tốt
nghiệp.

luận nhóm, có thể được tư vấn
thêm từ giảng viên phụ trách
môn học.
- Mỗi nhóm nộp bản báo cáo
từ 8 – 12 trang A4, theo tiêu
chuẩn của khoa, vào
tuần thứ 12. những nhóm được
chọn sẽ trình bày trước lớp
trong tuần 14,15.

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1]. Quốc hội, Luật Hải Quan, NXB Lao động - xã hội, 2014.
6.2 Tài liệu tham khảo
[2]. Phạm Mạnh Hiển, Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương,
NXB Lao động – Xã hội, 2012

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017

Hội đồng
thẩm định chương trình đào tạo

Hiệu Trưởng
Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Quản trị chất lượng logistics và chuỗi cung ứng
- Mã học phần:01011219812
- Số tín chỉ:4
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: : Môn học giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng:
quá trình hình thành các lý thuyết quản lý chất lượng; vai trò của quản lý chất lượng
trong các tổ chức; các khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng; các công cụ quản lý
chất lượng; các phương pháp quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng.
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng:Sinh viên có thể sở hữu lượng kiến thực liên quan đến các hoạt động Quản
lý chất lượng. Sinh viên có thực hiện, phân tích, tổng hợp, đánh giá các hoạt động của thị
trường và khả năng vận hành áp dụng vào thực tiễn.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nghiêm túc trong việc sử dụng, bảo quản và tuân thủ các nghiệp vụ hải quan.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về quản trị chất lượng và vai trò
của nó đối với sự phát triển bền vững của các tổ chức. Sinh viên hiểu về khái niệm về
chất lượng sản phẩm  và khách hàng. Môn học giúp sinh viên hiểu và thực hành các
phương pháp đo lường chất lượng, các phương pháp quản trị chất lượng và cải tiến chất
lượng sản phẩm của doanh nghiệp, tổ chức.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Chất lượng
sản phẩm và khách
hàng

3 Đọc tài liệu [1]
chương [1]

1.1.Sản phẩm Giúp sinh viên hiểu
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

1.2. Chất lượng sản
phẩm

rõ được những khái
niệm ban đầu về sản
phẩm và chất lượng
sản phẩm

1.3. Đặc điểm của chất
lượng sản phẩm
1.4. Các yếu tố ảnh
hưởng đến chất lượng
sản phẩm
1.5. Khách hàng và nhu
cầu của khách hảng
Chương 2: Một số vấn
đề cơ bản về quản trị
chất lượng

3 Đọc tài liệu [1]
chương [2]

2.1. Một số khái niệm và
thuật ngữ cơ bản

Giúp sinh viên nắm
rõ vai trò và nguyên
tắc của quản trị chất
lượng

2.2. Vai trò của quản trị
chất lượng
2.3. Nguyên tắc của
quản trị chất lượng
2.4. Đặc điểm của quản
trị chất lượng
2.5. Các giai đoạn quản
trị chất lượng
Chương 3: Cải tiến
chất lượng và đảm bảo
chất lượng

5 5 Đọc tài liệu [1]
chương [3]

3.1. Cải tiến chất lượng Giúp sinh viên nắm
rõ được biện pháp
cải tiến chất lượng
và đảm bảo chất
lượng

3.2. Đảm bảo chất lượng

Chương 4: Quản trị
chất lượng trong ngành
kinh doanh dịch vụ

8 5 Đọc tài liệu [1]
chương [4]

4.1.Khái niệm dịch vụ và
sản phẩm dịch vụ

Giúp sinh viên nắm
rõ các vấn đề liên
quan đến quản trị4.2. Đặc điểm của sản
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

phẩm dịch vụ chất lượng trong
ngành kinh doanh
dịch vụ

4.3. Những khó khăn
trong quản trị chất lượng
dịch vụ
4.4. Quản trị chất lượng
dịch vụ
Chương 5: Các phương
pháp thống kê sử dụng
trong quản trị chất
lượng

8 5 Đọc tài liệu [1]
chương [5]

5.1. Khái niệm phương
pháp thống kê Giúp sinh viên nắm

rõ được cách lập các
biểu đồ trong quản
trị chất lượng

5.2. Biểu đồ Pareto
5.3. Biểu đố nhân quả
(biểu đồ xương cá)
Chương 6: Hệ thống
quản lý chất lượng toàn
diện TQM

5 5 Đọc tài liệu [1]
chương [6]

6.1. Khái niệm TQM

Giúp sinh viên nắm
rõ được hệ thống
quản lý chất lượng
toàn diện của doanh
nghiệp

6.2. Đặc điểm TQM
6.3. Triết lý TQM
6.4. Triển khai áp dụng
TQM trong doanh
nghiệp
6.5. Kiểm tra hệ thống
chất lượng
Chương 7: Đánh giá
chất lượng logistics và
chuỗi cung ứng

5 5 Đọc tài liệu [1]
chương [7]

7.1. Chỉ tiêu đánh giá
chất lượng logistics và
chuỗi cung ứng

Giúp sinh viên nắm
rõ được các chỉ tiêu
và biện pháp để
đánh giá chất lượng
chuỗi cung ứng.

7.2. Đo lường và đánh
giá hiệu quả của logistics
và chuỗi cung ứng
Chương 8: Quản trị 8 5 Đọc tài liệu [1]
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

chất lượng chuỗi cung
ứng (SCQM)

chương [8]

8.1. Khái niệm SCQM Giúp sinh viên nắm
rõ được vai trò của
SCQM và cách tích
hợp TQM và SCQM

8.2. Tầm quan trọng của
SCQM
8.3. Mục tiêu của SCQM
8.4. Các khía cạnh của
SCQM
8.5. Tích hợp TQM và
SCQM
8.6. Áp dụng SCQM
trong vận chuyển hàng
hóa bằng đường biển
TỔNG 45 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
1. Nguyễn Quốc Tuấn, Quản trị chất lượng toàn diện, NXB. Tài chính, 2007
6.2 Tài liệu tham khảo
2.GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, “Logistics – Những vấn đề cơ bản”, NXB Lao Động- Xã Hội
3. GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, “Logistics”, NXB. Lao động - Xã Hội ,2013
4. Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị cung ứng, NXB. Tổng hợp Tp.HCM, 2016
5. Nguyễn Thị Kim Anh, Quản trị chuỗi cung ứng, NXB Đại học Mở TPHCM, 2014

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong
Logistics
- Mã học phần:0101121983
- Số tín chỉ:3
- Học phần tiên quyết/học trước: không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về máy tính, internet, mạng viễn
thông, và kiến thức chung về kinh doanh theo thương mại truyền thống
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng:Giúp cho người học có kỹ năng về mạng máy.Trang bị cho người học
phương pháp cơ bản về các kỹ thuật kinh doanh trên mạng internet
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nghiêm túc trong việc sử dụng, bảo quản và tuân thủ các nghiệp vụ hải quan.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Cung cấp kiến thức cơ bản về tổng quan các hoạt động thương mại điện tử, cách thức tiến
hành hoạt động kinh doanh trên mạng, điều tra thị trường bằng mạng internet, khuếch
trương website, tìm kiếm thông tin.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1. Tổng quan
về TMĐT

3 -Nắm được các khái
niệm về TMĐT,
phương tiện điện tử
phổ biến, TMĐT di
động
-Hiểu được các mô

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung chương 1.

1.1 Khái niệm về TMĐT
1.2 Các phương tiện
điện tử phổ biến
1.3 Khái niệm TMĐT di
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

động hình TMĐT cơ bản
như: B2C, B2B,
G2C …
-Hiểu được những
lợi ích và hạn chế
của TMĐT

1.4 Các mô hình TMĐT
1.5 Lợi ích của TMĐT
1.6 Hạn chế của TMĐT

Chương 2. Website
TMĐT

3 4 -Hiểu được các khái
niệm cơ bản về
domain, hosting,
trình duyệt …
-Nắm được các yêu
cầu cần thiết để thiết
lập 1 website TMĐT
-Hiểu được khái
niệm CMS
-Lên kế hoạch và áp
dụng CMS để xây
dựng 1 website
TMĐT cụ thể

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung phần 1-7
chương 5.

2.1. Khái niệm website,
domain, web hosting
2.2 Những yêu cầu cần
thiết để thiết lập một
website TMĐT
2.3 Khái niệm về CMS
2.4 Những module chính
của 1 CMS
2.5 Ứng dụng của CMS

Chương 3. Thanh toán
điện tử

2 3 -Hiểu được sự cần
thiết phải sử dụng
thanh toán điện tử
-Hiểu và áp dụng các
hình thức thanh toán
điện tử như: thẻ tín
dụng, ví điện tử,
ngân hàng điện tử
-Hiểu và áp dụng các
biện pháp an toàn
trong thanh toán điện
tử

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]:
mục 2, chương 2.

3.1 Sự cần thiết của
thanh toán điện tử
3.2 Thanh toán qua hình
thức thẻ
3.3 Ví điện tử (E-wallet)
3.4 Ngân hàng điện tử
3.5 An toàn trong thanh
toán điện tử

Chương 4. Quảng cáo
trực tuyến

2 3 -Hiểu được những
lợi ích của quảng cáo
trực tuyến –Hiểu và
áp dụng được những
hình thức quảng cáo
trực tuyến thông

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 3.

4.1 Lợi ích của quảng
cáo trực tuyến
4.2 Quảng cáo trực
tuyến qua các công cụ
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

tìm kiếm dụng: công cụ tìm
kiếm, mạng xã hội4.3 Quảng cáo trực

tuyến qua mạng xã hội
4.4 Các hình thức quảng
cáo trực tuyến khác
Chương 5. An ninh
TMĐT

5 5 -Hiểu được các rủi ro
trong TMĐT
-Xây dựng các chính
sách bảo mật TMDT
trong doanh nghiệp
-Hiểu các hình thức
tấn công trên mạng
-Áp dụng được một
số hình thức phòng
chống tấn công mạng

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 4.

5.1 Rủi ro trong TMĐT
5.2 Các chính sách bảo
mật trong TMĐT
5.3 Các loại tấn công
trên mạng
5.4 Các hình thức phòng
chống tấn công mạng

Chương 6:Những vấn
đề cơ bản về hệ thống
thông tin trong
logistics (LIS)

5 5 Hiểu được sự giá trị
của việc cung cấp
thông tin đúng lúc và
chính xác.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 6.

6.1. Khái niệm
6.2. Chức năng
6.3. Vai trò
6.4. Dòng thông tin
trong Logistics
6.5. Công cụ thông tin
liên lạc trong logistics
6.6. Ứng dụng mã vạch
và máy quét mã vạch
trong logistics
6.7. Ứng dụng thông tin
liên lạc vệ tinh trong
logistics
Chương 7: Một số hệ
thống thông tin trong
Logistics

5 5 Giới thiệu một số hệ
thống thông tin trong
Logistics

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 7.7.1. ERP
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

7.2. VMI
7.3. WMS
Chương 8: Thiết kế hệ
thống thông tin trong
logistics

5 5 Giới thiệu những vấn
đề liên quan đến
thiết kế hệ thống
thông tin trong
logistics

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 8.8.1. Hoạch định / phối

hợp
8.2. Hoạt động
8.3. Triển khai và quản
lý hàng tồn kho
Tổng 30 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1].Ao Thu Hoài, Thương mại điện tử, NXB. Thông tin và Truyền thông, 2015.
6.2 Tài liệu tham khảo
[2.] Nguyễn Duy Quang, Thương mại điện tử, NXB. Giao thông vận tải, 2006
[3]. Đồng Thị Thanh Phương, Ứng dụng tin học trong quản trị sản xuất, NXB. Thống kê,
2009

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Quản trị rủi ro logistics và chuỗi cung ứng
- Mã học phần: 0101121984
- Số tín chỉ: 04
- Học phần tiên quyết/học trước: không
- Các yêu cầu
đối với học phần: không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Học phần này giúp người học có khả năng nhận biết được những rủi ro,
lường trước được thời điểm chúng xảy ra và tích cực chuẩn bị để né tránh được những rủi
ro thuần túy, giảm thiểu được những thiệt hại do chúng gây ra, và quan trọng hơn cả là
khả năng xoay chuyển tình thế biến những nguy cơ thành những cơ hội thành công.
Người học cũng được trang bị các kỹ thuật phân tích định lượng định tính để đánh giá rủi
ro một cách cụ thể và từ đó xây dựng chương trình kiểm soát và tài trọ rủi ro cho doanh
nghiệp.
- Kỹ năng: Nghiên cứu, nhận dạng và đo lường rủi ro, quản trị rủi ro. Đưa ra những biện
pháp phòng ngừa , né tránh những rủi ro thuần túy và Hạn chế những thiệt hại do rủi ro
gây ra mà còn lật ngược tình thế, biến thủ thành công, biến bại thành thắng, biến thách
thức thành những cơ hội. Tổng hợp, đánh giá rủi ro có thể xảy dựa trên những kinh
nghiệm lịch sử và từ những tình huống mô phỏng và giả định. Tìm kiếm những giải pháp
tối ưu để quản lý rủi ro. Sinh viên cũng được cung cấp các cơ hội để hoàn thiện kỹ năng
làm việc nhóm, kỹ năng trình bày , kỹ năng đọc và phân tích dữ liệu.
-Thái độ: Tiếp nhận, lĩnh hội những kiến thức của môn học. Thận trọng trong công tác
quản lý rủi ro trong môi trường làm việc thực tế cũng như ngoài xã hội. Đánh giá và tổ
chức quản lý rủi ro.
Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần trang bị các kiến thức về rủi ro, môi trường văn hoá về rủi ro, rủi ro trong kinh
doanh về lĩnh vực tài chính và xuất nhập khẩu. Trình bày chi tiết các bước trong quy trình
quản trị rủi ro: từ nhận dạng, đo lường, đến kiểm soát và tài trợ nếu thiệt hại xảy ra. Các
kỹ thuật phân tích định tính và định lượng cũng được giới thiệu để đánh giá và xếp hạng
rủi ro. Một số rủi ro đặc thù như rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính và rủi ro trong thẩm
định và quản lý dự án, rủi ro tỷ giá, rủi ro trong đầu tư...
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4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệ
m,
thực
hành,
điền
dã

Lý

thu
yết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Rủi ro 5 0
1.1. Khái niệm rủi ro và
những vấn đề liên quan

Giới thiệu về rủi ro và
các khái niệm có liên
quan. Đánh giá và phân
loại rủi ro.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dungChương 1
+Tài liệu [2]: nội
dungChương 1

1.2. Phân loại rủi ro

Chương 2: Quản trị rủi ro 8 5
2.1. Khái niệm quản trị rủi
ro Nghiên cứu các khái

niệm quản trị rủi ro.
Đánh giá-phân tích-đo
lường -kiểm soát-phòng
ngừa rủi ro.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dungChương 2
+Tài liệu [2]: nội
dungChương 2

2.2. Nội dung quản trị rủi
ro
2.3. Quản trị rủi ro trong
thực tế
Chương 3: Quản trị rủi ro
chiến lược 10 5

3.1. Những suy nghĩ khởi
đầu về rủi ro chiến lược

Nghiên cứu và hiểu
những suy nghĩ khởi đầu
về rủi ro chiến lược.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dungChương 3
+Tài liệu [2]: nội
dungChương 3

3.2. Quản trị rủi ro chiến
lược
3.3. Những bài học quý báu
giúp công ty trên thế giới
lật ngược tình thế
3.4. Kiến thức cơ bản để
quản trị rủi ro chiến lược
Chương 4: Môi trường
văn hoá và những rủi ro 5 5

4.1. Khái niệm về văn hoá

Phân tích và tổng hợp rủi
ro do môi trường văn hóa
và cách phòng ngừa.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dungChương 4
+Tài liệu [2]: nội
dungChương 4

4.2. Các yếu tố văn hoá
4.3. Các khía cạnh và
khuynh hướng văn hoá
4.4. Rủi ro do môi trường
văn hoá và cách phòng
ngừa
Chương 5: Môi trường
luật pháp - chính trị kinh
tế và các rủi ro

4 5
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệ
m,
thực
hành,
điền
dã

Lý

thu
yết

Bài
tập,

thảo
luận

5.1. Môi trường pháp lý Nghiên cứu môi trường
pháp luật, môi trường
chính trị và mội trường
kinh tế.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dungChương 5
+Tài liệu [2]: nội
dungChương 5

5.2. Môi trường chính trị
5.3. Môi trường kinh tế

Chương 6: Rủi ro trong
kinh doanh xuất nhập
khẩu

8 5

6.1. Từ một thương vụ
XNK gặp rủi ro

Nghiên cứu từ một
thương vụ nhập khẩu gặp
rủi ro.

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dungChương 6
+Tài liệu [2]: nội
dungChương 6

6.2. Rủi ro trong đàm phán
ký hợp đồng ngoại thương
6.3. Những rủi ro trong
soạn thảo, ký kết hợp đồng
6.4. Rủi ro trong quá trình
tổ chức thực hiện hợp đồng
Chương 7: Quản trị rủi ro
chuỗi cung ứng 5 5

7.1. Khái niệm rủi ro chuỗi
cung ứng

Giúp sinh viên nắm
được những vấn đề cơ
bản nhất về quản trị rủi
ro chuỗi cung ứng

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dungChương 7

7.2. Nguyên nhân dẫn đến
rủi ro chuỗi cung ứng
7.3. Phân loại rủi ro trong
chuỗi cung ứng
7.4. Khái niệm quản lý rủi
ro chuỗi cung ứng
7.5. Mục tiêu và mục đích
quản trị rủi ro chuỗi cung
ứng
7.6. Phương pháp, mô hình
quản trị rủi ro chuỗi cung
ứng
7.7. Ví dụ minh họa
Tổng 45 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
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5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1] Bessis Joel, Quản trị rủi ro trong ngân hàng, NXB. Lao động - Xã hội, 2012
6.2 Tài liệu tham khảo
1. Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị rủi ro và khủng hoảng, NXB. Lao động - Xã hội, 2013
2. Nguyễn Quang Thu, Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong doanh nghiệp, NXB. Thống kê,
2008
3. Penza Pietro, Measuring market risk with value at risk, John Wiley, 2001
4. Chernobai Anna S., Operational risk, Wiley ;John Wiley [distributor], 2007
5. Golub Bennett W., Risk management, Wiley, 2000
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Quản trị chi phí trong logistics và chuỗi cung ứng
- Mã học phần: 0101121981
- Số tín chỉ: 03
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần:  Sinh viên phải đọc và chuẩn bị bài trước khi lên lớp.
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Giúp sinh viên hiểu rõ  các kiến thức về chi phí Logistics và chuỗi cung
ứng, các phương pháp đo lường chi phí, phân tích giá và chiến lược nhằm giảm thiểu chi
phí Logisticsvà chuỗi cung ứng.
- Kỹ năng: Môn học Giúp sinh viên biết được những vấn đề liên quan đến chi phí
Logistics và chuỗi cung ứng trong nền kinh tế hiện nay.
- Thái độ: Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu. Lên
lớp nghe giảng đầy đủ, hoàn thành các bài tập nhóm và bài tập cá nhân được giao.

3. Tóm tắt nội dung học phần:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và các kỹ năng liên quan đến quản tri chi phí
trong logistics và chuỗi cung ứng  như là: Đo lường chi phí, Quản trị chiến lược chi phí
và tài chính trong logistics và chuỗi cung ứng.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Tổng quan
về logistics và chi phí
logistics

5

1.Logistics và sự giao
thoa với các lĩnh vực
trọng khác

Sinh viên nắm
đượcTổng quan về
logistics và chi phí
logistics và chuỗi
cung ứng.

Nghiên cứu tài
liệu [1]

2.Các yếu tố ảnh hưởng
đến tầm quan trọng và
chi phí logistics
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

3 Các nguyên lý logistics
Chương 2: Đo lường chi
phí của hoạt động
logistics và chuỗi cung
ứng

10 0

2.1 Tầm quan trọng của
dữ liệu chi phí chính xác

Biết lập và sử dụng
các chứng từ về chi
phí.
Đo lường chi phí
của hoạt động
logistics và chuỗi
cung ứng

Nghiên cứu tài
liệu [1], [2]

2.2 Phân tích tổng chi phí
logistics
2.3 Phân tích lợi nhuận
mang lại từ khách hàng
2.4 Ước tính chi phí dựa
vào hoạt động
Chương  3: Quản trị
chiến lược chi phí trong
chuỗi cung ứng

10
Sinh viên nắm
đượcQuản trị chiến
lược chi phí trong
chuỗi cung ứng
trong phân tích định
giá, phân tích và
quản trị chi phí hiệu
quả trong logistics
và chuỗi cung ứng.

3.1 Phân tích giá Nghiên cứu tài
liệu [1], [2]

3.2 Các kỹ thuật phân
tích chi phí
3.3 Tiếp cận hợp tác
trong quản trị chi phí
3.4 Hiệu quả chi phí như
một lĩnh vực chiến lược
Chương  4: Tài chính
trong chuỗi cung ứng

8

Sinh viên nắm
đượcTài chính trong
chuỗi cung ứng và
các loại tác động của
tài chính trong
logistics và chuỗi
cung ứng.

4.1 Tác động của tài
chính trong chuỗi cung
ứng

Nghiên cứu tài
liệu [2], [3], [4]

4.2 Tác động tài chính
của các quyết định trong
quản trị chuỗi cung ứng
4.3 Tác động tài chính
của các dịch vụ chuỗi
cung ứng
Chương 5 Các loại chi 12 Sinh viên nắm
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

phí trong logistics và
chuỗi cung ứng

đượcCác loại chi phí
trong logistics và
chuỗi cung ứng và
các loại chi phí  tác
động đến tài chính
trong logistics và
chuỗi cung ứng.

5.1 Chi phí dịch vụ khách
hàng
5.2 Chi phí vận tải
5.3 Chi phí kho bãi và
bảo quan
5.4 Chi phí trao đổi thông
tin
5.5 Chi phí sản xuất, thu
mua, dự trữ
5.6 Chi phí dự trữ
Tổng 45

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1] Phan Đức Dũng, Nguyên lý kế toán, NXB. Lao động - Xã hội, 2010
6.2 Tài liệu tham khảo
[2]. Phan Đức Dũng, Nguyên lý kế toán, NXB. Lao động - Xã hội, 2010
[3] Nguyễn  Minh Kiều, Tài chính doanh nghiệp, NXB. Thống kê, 2009

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm



183

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Nghiệp vụ giao nhận hàng nguyên container (FCL)/ hàng lẻ(LCL)
- Mã học phần:0101121986
- Số tín chỉ: 4
- Học phần tiên quyết/học trước:không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): Không
2. Mục tiêu của học phần

- Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về giao nhận hàng hóa trong mua,
bán  hàng xuất, nhập khẩu; giao nhận container hàng hóa, rỗng và các thủ tục, chứng từ
giao nhận hàng hóa tại cảng; đặt tàu; giờ tàu chạy; giờ hàng có trong bãi…

- Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng quản lý về giao nhận hàng hóa trong mua, bán
hàng xuất, nhập khẩu; giao nhận container hàng hóa, rỗng và các thủ tục, chứng từ giao
nhận hàng hóa tại cảng; đặt tàu; giờ tàu chạy…. để tối thiểu chi phí thấp nhất, thỏa mãn
yêu cầu dịch vụ khách hàng.
- Thái độ: Sinh viên sẽ ý thức, trách nhiệm các vấn đề giao nhận hàng hóa gữa người mua
và người bán, tính tích hợp nhà cung cấp, tổ chức trong quản trị cung ứng, mua sắm trang
thiết bị sản xuất, mua dịch vụ và nguồn cung cấpđể thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
3. Tóm tắt nội dung học phần: Nghiệp vụ giao nhận hàng nguyên container (FCL)/
hàng lẻ ( LCL)là tổ chức giao nhận hàng hóa giữa người bán với nhà vận chuyển, nhà vận
chuyển với nhà vận chuyển, nhà vận chuyển vối người mua; các chứng từ giao nhận, thời
điểm nhận hàng, giao hàng để phân phối đúng nhu cầu của khách hàng sao cho chi phí tối
thiểu. Môn học Nghiệp vụ giao nhận hàng nguyên container (FCL)/ hàng lẻ ( LCL) cung
cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giao nhận hàng hóa và tổ chức giao nhận
của các tổ chức trong cung ứng.

4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1.Tổng quan về
giao nhận hàng hóa

5 6Khái quát chung về giao
nhận và người giao nhận

Nắm được chức năng
nhiệm vụ, công việc

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội dung
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Phạm vi hoạt động và các
giao dịch của người giao
nhận

của một đại lý giao
nhận hàng hóa
Nắm được quy trình
giao nhận hàng hóa
Biết thu xếp thủ tục,
chứng từ, tính thuế…
cho từng loại hàng hóa
khác nhau.

từ mục 1.1 đến 1.2,
Chương

Địa vị pháp lý của người
giao nhận
Lựa chọn người vận
chuyển thích hợp

Chương 2 Qui trình giao
nhận hàng nguyên
container (FCL)

10 6

Hiểu được qui trình giao
container hàng hóa, xuất
nhập khẩu  và giao nhận
container rỗng

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội dung
từ mục 2.1 đến 2.4,
Chương 2

2.1 Qui trình nhận
container rỗng
2.2 Qui trình giao container
rỗng
2.3 Qui trình giao container
hàng hóa xuất khẩu
2.4  Qui trình giao
container  hàng hóa nhập
khẩu
2.5  Chứng từ giao nhận
container  hàng hóa xuất
nhập khẩu

Chương 3 Kho CFS
3.1 Khái niệm, vai trò,
chức năng  của kho CFS
3.2 Kho CFS xuất
3.3  Kho CFS Nhập

10

6 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững về qui trình
nghiệp vụ kho CFS
trong chuỗi cung ứng.
-Kỹ năng:  Sinh viên vận
dụng qui trình nghiệp vụ
của kho CFS.
- Thái độ: Sinh viên có ý
thức trách nhiệm về qui
trình nghiệp vụ của kho
CFS trong chuỗi cung
ứng.

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội dung
từ mục 3.1 đến 3.2,
Chương 3

Chương 4 Qui trình giao
nhận hàng lẻ (LCL)
4.1 Qui trình tiếp nhận
hàng từ ngoài vào .

10

6 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững về giao nhận
hàng lẻ (LCL).
-Kỹ năng:  Sinh viên vận

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội dung
từ mục 4.1 đến 4.6,
Chương 4
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

4.2 Qui trình thủ tục hải
quan điện tử .
4.3  Qui trình giao nhận
hàng hóa giữa kho CFS và
EWD
4.4  Qui trình chuyển  hàng
hóa từ container về kho
CFS
4.5  Qui trình chuyển  hàng
hóa từ kho CFS cho khách
hàng
4.6 Các chứng từ giao nhận

dụng về giao nhận hàng
lẻ (LCL) trong quản trị
chuỗi cung ứng.
- Thái độ: Sinh viên có ý
thức trách nhiệm về về
giao nhận hàng lẻ
(LCL) trong quản trị
chuỗi cung ứng.

Chương 5: Các loại biểu
mẫu, chứng từ giao nhận

10 6
Hiểu được các loại biểu
mẫu, chứng từ giao nhận

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]

5.1. Mẫu D/O
5.2. Mẫu lệnh cấp
container rỗng
5.3. Mẫu Packing List
5.4. Tờ khai hải quan
Tổng cộng 45 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1 Điểm kiểm tra thường xuyên, định lỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2 Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1] Ibbotson Mark, Business start-up 1, Cambridge University Press, 2006
6,2 Tài liệu tham khảo
[2]. Nguyễn Minh Hải, Nghiệp vụ giao nhận, NXB. Giáo dục, 2013
[3] TS. Lê Phúc Hòa, Giáo trình Đại lý tàu biển và giao nhận hàng hóa, NXB Giao thông
vận tải, 2015
[4] Phạm Mạnh Hiền, Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương (tái
bản lần 3), NXB Lao động- xã hội, 2015
[5] Nhiều tác giả, Bộ tập quán quốc tế về L/C- Các văn bản có hiệu lực mới nhất, NXB
Thông tin – Truyền thông, 2010
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Đại lý tàu biển
- Mã học phần:
- Số tín chỉ: 3
- Học phần tiên quyết/học trước: không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
Sinh viên nắm được khái niệm chung về đại lý tàu biển, những quy định về quyền hạn và
nghĩa vụ của đại lý tàu biển, các loại đại lý tàu biền và thân chủ.
Sinh viên kể tên được các đơn vị liên quan trong việc làm thủ tục cho tàu ra vào cảng
Sinh viên trình bày được trình tự làm thủ tục cho tàu ra vào cảng.
Sinh viên nêu được các công việc cần làm của đại lý tàu biển.
Sinh viên liệt kê đầy đủ các loại phí tại cảng của một con tàu.
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng: Sinh viên biết lập bảng tính thời gian xếp dỡ cho tàu, từ đó tính thưởng,
phạt thời gian xếp dỡ cho tàu.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm rõ những quy định về việc làm
thủ tục cho tàu ra vào cảng và nghiêm túc chấp hành.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu những kiến thức tổng quan về đại lý tàu biển, cách phân loại đại lý tàu biển.
Môn học cũng nêu ra chức năng, quyền hạn của đoàn làm thủ tục ra vào cảng. Giới thiệu
thủ tục cho tàu ra vào cảng biển tại Việt Nam, các công việc cụ thể của đại lý tàu và các
loại phí, lệ phí tại cảng biển.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Nghĩa vụ,
quyền hạn, nội dung
hoạt động của đại lý tàu

5 Đọc chương 1, tài
liệu [1].
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

biển
1.1. Khái niệm đại lý tàu
biển

Giúp sinh viên nắm
bắt được nghĩa vụ,
quyền hạn và nội
dung của hoạt động
đại lý tàu biển để thực
hiện công việc

1.2. Quyền và nghĩa vụ
của đại lý tàu biển
1.3. Nội dung hoạt động
của đại lý tàu biển
Chương 2: Phân loại đại
lý tàu biển và thân chủ

5 Đọc chương 2, tài
liệu [1].

2.1. Phân loại đại lý Giúp sinh viên hiểu rõ
các loại đại lý tàu biển
và thân chủ để phục
vụ cho nghiên cứu các
nội dung sau

2.2. Phân loại thân chủ

Chương 3: Chức năng,
quyền hạn của đoàn làm
thủ tục ra, vào cảng

8 Đọc chương 3, tài
liệu [1].

3.1. Cảng vụ
Giúp sinh viên nắm
được những đơn vị
liên quan đến việc làm
thủ tục cho tàu ra, vào
cảng

3.2. Công an biên phòng
3.3. Hải quan
3.4. Kiểm dịch y tế
3.5. Kiểm dịch động vật
3.6. Kiểm dịch thực vật
Chương 4: Thủ tục cho
tàu ra vào cảng biển Việt
Nam

10 Đọc chương 4,
tài liệu [1].

4.1. Thủ tục xin phép tàu
vào cảng

Giúp sinh viên nắm
được trình tự khi làm
thủ tục cho tàu ra vào
cảng

4.2. Thủ tục kiểm tra tàu
để cho phép vào cầu cảng
4.3. Thủ tục cho tàu Việt
Nam hoạt động tuyến nội
địa
4.4. Tàu Việt Nam và tàu
nước ngoài nhập cảnh
4.5. Tàu Việt Nam và tàu
nước ngoài xuất cảnh
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 5: Các công việc
cụ thể của đại lý tàu

5 Đọc chương 5,
tài liệu [1].

5.1. Trước khi tàu đến
cảng Giúp sinh viên nắm

được các công việc
mà đại lý tàu biển cần
làm

5.2. Khi tàu đậu tại cảng
5.3. Làm thủ tục cho tàu
đi
5.4. Sau khi tàu rời cảng
Chương 6: Lệ phí hàng
hải và giá dịch vụ cảng
biển; tính thưởng phạt
thời gian xếp dỡ cho tàu

12 Đọc chương 6,
tài liệu [1].

6.1. Những quy định
chung

Giúp sinh viên nắm
được các loại phí tại
cảng của một con tàu,
biết được cách tính
thưởng, phạt thời gian
xếp dỡ cho tàu.

6.2. Cách tính phí giá dịch
vụ vận tải
6.3. Phí, giá dịch vụ tại
cầu bến
6.4. Phí tác nghiệp hàng
hóa, container (phí bốc
xếp)
6.5. Lệ phí ra vào cảng
6.6. Tính thưởng, phạt
thời gian xếp dỡ cho tàu
Tổng 45

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1] Barnard Roger, Business venture, Oxford university press, 2000
6.2 Tài liệu tham khảo
[2]. Nguyễn Minh Hải, Nghiệp vụ giao nhận, NXB. Giáo dục, 2013
[3] TS. Lê Phúc Hòa, Giáo trình Đại lý tàu biển và giao nhận hàng hóa, NXB Giao thông
vận tải, 2015.
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[4] Phạm Mạnh Hiền, Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương (tái
bản lần 3), NXB Lao động- xã hội, 2015

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần : THỰC TẬP CƠ SỞ
2.  Mã học phần : 100099
3.  Số tín chỉ : 2(0,2,4)
4.Trình độ : Dành cho sinh viên năm thứ 1
5.Phân bố thời gian :
- Thực hành :     60 tiết
- Tự nguyên cứu :     120  tiết
6. Điều kiện tiên quyết:Không
7.Mục tiêu của học phần:Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng hiểu về cách
thức hoạt động của doanh nghiệp logistics và chuỗi cung ứng nhằm rút ra kinh nghiệm
trong qua trình làm việc sau này như: Quy trình làm việc, cách thức triển khai công việc,
phân công lao động, giám sát công việc logistics; vận tải hàng hóa; quản lý  kho hàng và
tồn kho; thủ tục xuất nhập khẩu, hoạt động của cảng, hoạt động của chuỗi cung ứng v.v...
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:Báo cáo thực tập cơ sở ngành Logistics và
quản lý chuỗi cung ứng là báo cáo tổng hợp hoạt động của doanh nghiệp sau khi quan sát
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sinh viên rút ra kinh nghiệm học hỏi được từ
quá trình đi thực tập, có thể là một trong các học phần chủ yếu sau đây: Logistics căn
bản, vận tải hàng hóa; quản lý  kho hàng và tồn kho; thủ tục xuất nhập khẩu, hoạt động
của cảng, hoạt động của chuỗi cung ứng …
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;
- Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên.
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế.
10. Thang điểm:Theo học chế tín chỉ
11. Nội dung chi tiết của học phần:
Phần 1: TỔNG QUAN THỰC TRẠNG
1.1. Giới thiệu tổng quan
Phần 2: KIẾN NGHỊ
2.1.Quan điểm phát triển
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2.2. Giải pháp đề xuất
Phần 3: BÀI HỌC RÚT RA & KIẾN NGHỊ

TT Nội dung Số
tiết

Phân bố thời gian

Lý
thuyết

Thực
hành

Tự
học

1 Thực trạng của đơn vị 90 30 60

2 Ý kiến, giải pháp đề xuất 55 15 40

3 Bài học rút ra qua quá trình thực tập và kiến nghị 30 10 20

4 Kiểm tra 5 5

TỔNG CỘNG 180 60 120

12. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
12.1. Điểm chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học phần.
12.2. Điểm thực tập tại đơn vị : 20% điểm học phần.
12.3. Điểm vấn đáp, phản biện báo cáo thực tập tốt nghiệp : 60% điểm học phần.
13.Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính:
(Như các học phần chuyên ngành trên)

- Tài liệu tham khảo:
(Như các học phần chuyên ngành trên)

14. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp: không
- Thảo luận theo nhóm
- Tiểu luận: không
- Kiểm tra: Theo tiến độ
- Khác: báo cáo tiến độ theo yêu cầu của giảng viên

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần : THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
2.  Mã học phần : 100 1000
3.  Số tín chỉ : 3(0,3,6)
4. Trình độ : Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian :
- Lên lớp :     0 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm :     0 tiết
- Thực hành :     90 tiết
- Tự nguyên cứu :     180 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:
7. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm vững hơn về cách thức hoạt động
của doanh nghiệp logistics và chuỗi cung ứng nhằm rút ra kinh nghiệm trong qua trình
làm việc sau này như: Quy trình làm việc, cách thức triển khai công việc, phân công lao
động, giám sát công việc logistics; vận tải hàng hóa; quản lý  kho hàng và tồn kho; thủ
tục xuất nhập khẩu, hoạt động của cảng, hoạt động của chuỗi cung ứng v.v... Đồng thời,
tiếp cận những vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học, quan điểm, phương pháp luận
và các bước tiến hành nghiên cứu khoa học. Việc lựa chọn vấn đề cần nghiên cứu, sự
đóng góp của công trình nghiên cứu. Cách thức thu thập và các nguồn thông tin, xây
dựng bảng câu hỏi, phương pháp phỏng vấn, chọn mẫu…
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:
Báo cáo thực tập chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là báo cáo tổng hợp
hoạt động của đơn vị hay bộ phận thực tập từ đó đưa ra nhưng kiến nghị và rút ra kinh
nghiệm học hỏi được của sinh viên từ quá trình đi thực tập, có thể là một trong các học
phần chủ yếu sau đây: Quản trị logistics, vận tải hàng hóa; quản lý  kho hàng và tồn kho;
thủ tục xuất nhập khẩu, hoạt động của cảng, hoạt động của chuỗi cung ứng …
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;
- Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên.
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- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự
hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế.
10. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ
11. Nội dung chi tiết của học phần:

TT Nội dung
Số
tiết

Phân bố thời gian

Lý
thuyết

Thực
hành

Tự
học

1 Thực trạng của đơn vị 120 40 80

2 Ý kiến, giải pháp đề xuất 90 30 60

3
Những bài học rút ra qua quá trình thực
tập và kiến nghị

56 16 40

4 Kiểm tra 4 4

TỔNG CỘNG 270 90 180

Phần 1: TỔNG QUAN THỰC TRẠNG
1.1. Giới thiệu tổng quan
1.2 ............................................................................................
1.3 ……………………………………………………………
Phần 2: KIẾN NGHỊ
2.1.Quan điểm phát triển
2.2. Giải pháp đề xuất
2.3.…………………………………………………………..
Phần 3: BÀI HỌC RÚT RA & KIẾN NGHỊ
12. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
12.1. Điểm tiểu luận, bài tập nhóm, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học phần.
12.2. Điểm thi giữa học phần (thuyết trình theo nhóm): 20% điểm học phần.
12.3. Điểm thi vấn đáp, phản biện kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
13.Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính: (Như các học phần chuyên ngành trên)
- Tài liệu tham khảo: (Như các học phần chuyên ngành trên)

14. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp: không
- Thảo luận theo nhóm
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- Kiểm tra: Theo tiến độ
- Khác: báo cáo tiến độ theo yêu cầu của giảng viên

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần : THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP)

2.  Mã học phần : 100 101
3.  Số tín chỉ : 4(0,4,8)
4.Trình độ : Dành cho sinh viên năm thứ 3
5.Phân bố thời gian :
- Lên lớp :     0 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm : 0 tiết
- Thực hành :     120 tiết
- Tự nguyên cứu :     240  tiết
6. Điều kiện tiên quyết:Thực tập chuyên ngành

7.Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm vững hơn về cách thức hoạt động
của doanh nghiệp logistics và chuỗi cung ứng nhằm rút ra kinh nghiệm trong qua trình
làm việc sau này như: Quy trình làm việc, cách thức triển khai công việc, phân công lao
động, giám sát công việc logistics; vận tải hàng hóa; quản lý  kho hàng và tồn kho; thủ
tục xuất nhập khẩu, hoạt động của cảng, hoạt động của chuỗi cung ứng v.v... Đồng thời,
tiếp cận những vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học, quan điểm, phương pháp luận
và các bước tiến hành nghiên cứu khoa học. Việc lựa chọn vấn đề cần nghiên cứu, sự
đóng góp của công trình nghiên cứu. Cách thức thu thập và các nguồn thông tin, xây
dựng bảng câu hỏi, phương pháp phỏng vấn, chọn mẫu…
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là báo cáo tổng
hợp hoạt động của đơn vị hay bộ phận thực tập từ đó đưa ra nhưng kiến nghị và rút ra
kinh nghiệm học hỏi được của sinh viên từ quá trình đi thực tập, có thể là một trong các
học phần chủ yếu sau đây: Quản trị logistics, vận tải hàng hóa; quản lý  kho hàng và tồn
kho; thủ tục xuất nhập khẩu, hoạt động của cảng, hoạt động của chuỗi cung ứng …
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;
- Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên.
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- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự
hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế.
10. Thang điểm:Theo học chế tín chỉ
11. Nội dung chi tiết của học phần:

TT Nội dung
Số
tiết

Phân bố thời gian

Lý
thuyết

Thực
hành

Tự
học

1 Thực trạng của đơn vị 180 60 120

2 Ý kiến, giải pháp đề xuất 110 30 80

3
Những bài học rút ra qua quá trình
thực tập và kiến nghị

60 20 40

4 Kiểm tra 10 10

TỔNG CỘNG 360 120 240

Phần 1: TỔNG QUAN THỰC TRẠNG
1.1. Giới thiệu tổng quan
1.2 ............................................................................................
1.3 ……………………………………………………………
Phần 2: KIẾN NGHỊ
2.1.Quan điểm phát triển
2.2. Giải pháp đề xuất
2.3.…………………………………………………………..
Phần 3: BÀI HỌC RÚT RA & KIẾN NGHỊ

12. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
12.1. Điểm chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học phần.
12.2. Điểm thực tập tại đơn vị : 20% điểm học phần.
12.3. Điểm vấn đáp, phản biện báo cáo thực tập tốt nghiệp : 60% điểm học phần.
13.Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính:
(Như các học phần chuyên ngành trên)

- Tài liệu tham khảo:



198

(Như các học phần chuyên ngành trên)

14. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp: không
- Thảo luận theo nhóm
- Tiểu luận: không
- Kiểm tra: Theo tiến độ
- Khác: báo cáo tiến độ theo yêu cầu của giảng viên

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần : KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
2. Mã học phần : 100 102
3. Số tín chỉ : 8(8,0,16)
4. Trình độ : Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian:
- Lên lớp :     0 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm :     0 tiết
- Thực hành :     0 tiết
- Tự nguyên cứu : 180 tiết
5. Điều kiện tiên quyết: Thực tập tốt nghiệp
6. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm vững hơn về cách thức quản trị hoạt
động của doanh nghiệp logistics và chuỗi cung ứng nhằm rút ra kinh nghiệm trong qua
trình làm việc sau này như: Quy trình làm việc, cách thức triển khai công việc, phân công
lao động, giám sát công việc logistics; vận tải hàng hóa; quản lý  kho hàng và tồn kho;
thủ tục xuất nhập khẩu, hoạt động của cảng, quản trị hoạt động của chuỗi cung ứng v.v...
Đồng thời, tiếp cận những vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học, quan điểm, phương
pháp luận và các bước tiến hành nghiên cứu khoa học. Việc lựa chọn vấn đề cần nghiên
cứu, sự đóng góp của công trình nghiên cứu. Cách thức thu thập và các nguồn thông tin,
xây dựng bảng câu hỏi, phương pháp phỏng vấn, chọn mẫu…
7. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:
Khóa luận tốt nghiệp ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có thể là một trong các
học phần chủ yếu sau đây: Quản trị logistics, vận tải hàng hóa; quản lý kho hàng và tồn
kho; thủ tục xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế,  hoạt động sản xuất của cảng, quản trị
chuỗi cung ứng
…
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;
- Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên.
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- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự
hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế.
9. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính:
(Như các học phần chuyên ngành trên)

- Tài liệu tham khảo:
(Như các học phần chuyên ngành trên)

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp: không
- Thảo luận theo nhóm
- Tiểu luận: không
- Kiểm tra: Theo tiến độ
- Khác: báo cáo tiến độ theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết của học phần:

TT Nội dung
Số
tiết

Phân bố thời gian
Ghi
chúLý

thuyết
Thực
hành

Tự
học

1 Cơ sở lý luận 190 30 160

2 Đánh giá thực trạng 300 60 240

3 Kiến nghị các giải pháp 105 25 80

4 Kiểm tra 5 5

TỔNG CỘNG 600 120 480

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYÊN NGÀNH NGHIÊN CỨU
1.1. Khái niệm
1.2. Nội dung
1.3. Ý nghĩa và vai trò

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG
2.1 . Giới thiệu về địa bàn nghiên cứu
2.2 . Thực trạng
2.3 . Nguyên nhân thực trạng
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CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP
3.1 . Quan điểm phát triển
3.2 . Giải pháp đề xuất
3.3 ...

12. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
12.1. Điểm chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học phần.
12.2. Điểm thực tập tại đơn vị : 20% điểm học phần.
12.3. Điểm vấn đáp, phản biện báo cáo thực tập tốt nghiệp : 60% điểm học phần.
13.Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính:
(Như các học phần chuyên ngành trên)

- Tài liệu tham khảo:
(Như các học phần chuyên ngành trên)

14. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp: không
- Thảo luận theo nhóm
- Tiểu luận: không
- Kiểm tra: Theo tiến độ
- Khác: báo cáo tiến độ theo yêu cầu của giảng viên

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung
- Tên học phần: Quản trị  mua hàng trong chuỗi cung ứng
- Mã học phần:0101121245
- Số tín chỉ: 2
- Học phần tiên quyết/học trước: Kinh tế học
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): Không
2. Mục tiêu của học phần

- Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về quản trịmua hàng tronh chuỗi
cung ứng cung ứng. Đề xuất những quyết định và hoạt động đồng bộ sử dụng một cách
hiệu quả tích hợp các nhà cung cấp, tổ chức trong quản trị cung ứng, mua sắm trang thiết
bị sản xuất, mua dịch vụ và nguồn cung cấp để tối thiểu chi phí hệ thống, thỏa mãn yêu
cầu dịch vụ khách hàng.

- Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng quản lý tích hợp nhà cung cấp, tổ chức trong
quản trị nua hàng trong chuỗi cung ứng, mua sắm trang thiết bị sản xuất, mua dịch vụ và
nguồn cung cấp để tối thiểu chi phí thấp nhất, thỏa mãn yêu cầu dịch vụ khách hàng.
- Thái độ: Sinh viên sẽ ý thức, trách nhiệm các vấn đề quản trị tính tích hợp nhà cung
cấp, tổ chức trong quản trị cung ứng, mua sắm trang thiết bị sản xuất, mua dịch vụ và
nguồn cung cấpđể thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
3. Tóm tắt nội dung học phần: Quản trị mua hàng trong chuỗi cung ứng là tổ chức trong
quản trị mua sắm trang thiết bị sản xuất, mua dịch vụ và nguồn cung cấp nhằm đảm bảo
nguồn cung cấp để sản xuất và phân phối đúng nhu cầu của khách hàng sao cho chi phí
tối thiểu. Môn học Quản trị mua hàng trong chuỗi cung ứng cung cấp cho sinh viên
những kiến thức cơ bản về cung ứng,tổ chức trong quản trị cung ứng, mua sắm trang thiết
bị sản xuất, mua dịch vụ và nguồn cung cấp.

4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Những vấn
đề lý luận cơ bản về mua
hàng trong chuỗi cung
ứng

3 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững  khái niệm,
các thành phần của quản
trị mua hàng.
-Kỹ năng:  Sinh viên

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 1.1
đến 1.2, Chương 1

1.1 Mua hàng và các khái
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

niệm về quản trị mua hàng vận dụng quản trị nua
hàng trong chuỗi cung
ứng.
- Thái độ: Sinh viên có
ý thức trách nhiệm các
thành phần của mua
hàng trong chuỗi cung
ứng.

1.2 Quản trị  mua hàng

1.3 Vai trò, ý nghĩa của
quản trị mua hàng trong
chuỗi cung ứng trong kinh
doanh
1.4 Mục tiêu của quản trị
mua hàng trong chuỗi
cung ứng
1.5 Xu hướng phát triển
của quản trị mua hàng
trong chuỗi cung ứng
Chương 2: Tổ chức
trong quản trị mua hàng
trong chuỗi cung ứng

3
- Kiến thức: Sinh viên
nắm vững công tác tổ
chức  trong quản trị mua
hàng trong chuỗi cung
ứng.
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng tổ chức quản
trị cung ứng .
- Thái độ: Sinh viên có
ý thức trách nhiệm các
công tác tổ chức quản lý
vật tư.

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 2.1
đến 2.3, Chương 2

2.1 Những vấn đề lý luận
cơ bản về tổ chức
2.2 Vị trí của bộ phận
cung ứng trong tổ chức
2.3 Một số mô hình tổ
chức của bộ phận cung
ứng
2.4 Tổ chức quản lý vật
tư .

Chương 3:Quy trình
nghiệp vụ mua hàng trong
chuỗi cung ứng
3.1 Vòng tròn Deming
3.2  Qui trình nghiệp vụ
cung ứng vật tư
3.3 Hồ sơ phòng cung ứng
3.4 Xử lý các đơn hàng
khẩn
3.5 Xử lý các đơn hàng
nhỏ
3.6 Các loại hợp đồng

6 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững về qui trình
nghiệp vụ mua hàng
trong chuỗi cung ứng.
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng qui trình
nghiệp vụ cung ứng, xử
lý đơn hàng.
- Thái độ: Sinh viên có
ý thức trách nhiệm về
qui trình nghiệp vụ cung
ứng, hồ sơ, xử lý đơn
hàng trong quản trị cung
ứng.

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 3.1
đến 3.4, Chương 3
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 4: Mua sắm
trang thiết bị sản xuất
4.1 Đặc điểm của mua
sắm trang thiết bị sản
xuất.
4.2 Phân tích chi phí vòng
đời
4.3 Vai trò của bộ phận
cung ứng trong mua sắm
trang thiết bị
4.4  Mua sắm thiết bị đã
qua sử dụng
4.5 Thuê thiết bị

6
- Kiến thức: Sinh viên
nắm vững về mua sắm
trang thiết bị sản xuất.
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng về mua sắm,
thuê trang thiết bị trong
sản xuất của quản trị
cung ứng.
- Thái độ: Sinh viên có
ý thức trách nhiệm về
mua sắm trang thiết bị
sản xuất trong quản trị
cung ứng.

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 4.1
đến 4.4, Chương 4

Chương 5: Mua dịch vụ
5.1 Dịch vụ và mua dịch
vụ
5.2 Mô tả công việc
5.3 Lựa chọn các nhà cung
cấp dịch vụ.
5.4 Quản lý các hợp đồng

6 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững về dịch vụ và
mua dịch vụ .
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng mua dịch vụ,
lựa  chọn các nhà cung
cấp dịch vụ  của quản trị
cung ứng.
- Thái độ: Sinh viên có
ý thức trách nhiệm về
mua dịch vụ, lựa  chọn
các nhà cung cấp dịch
vụ  của quản trị cung
ứng.

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 5.1
đến 5.4, Chương 5

Chương 6: Nguồn cung
cấp
6.1  Nguồn cung cấp và
tầm quan trọng của việc
lựa chọn nguồn cung cấp.
6.2 Phát triển và duy trì
các nguồn cung cấp bền
vững.
6.3  Chiến lược và chiến
thuật lựa chọn nhà cung
cấp.
6.4 Đánh giá một nhà

6
- Kiến thức: Sinh viên
nắm vững về  nguồn
cung cấp.
-Kỹ năng: Sinh viên
vận dụng các phương
pháp xây dựng nguồn
cung cấp.
- Thái độ: Sinh viên có
ý thức trách nhiệm về
xây dựng và quản trị
cung ứng.

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 6.1
đến 6.5, Chương 6
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

cung cấp tiềm năng.
6.5 Nguồn cung cấp quốc
tế.

Tổng cộng 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1 Điểm kiểm tra thường xuyên, định lỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2 Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1]. Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị cung ứng, NXB. Tổng hợp Tp.HCM, 2016
6.2 Tài liệu tham khảo
[2]. Nguyễn Thị Kim Anh, Quản trị chuỗi cung ứng, NXB Đại học Mở TPHCM, 2014
[3]. Nguyễn Công Bình, Quản lý chuỗi cung ứng, NXB Thống kê, 2008
[4]. David Blanchard, Quản trị chuỗi cung ứng, những trải nghiệm tuyệt vời, NXB Lao
động- xã hội, 2013
[5]. MICHAEL HUGOS, Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng, NXB Tổng hợp Tp. HCM,
2010
[6]. F. Robert Jacobs & Richard B. Chase, Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng, NXB
Kinh tế HCM, 2015
[7]. Hartnut Stadtler Christoph Kilger, Supply chain Managenment and advanced
planning, 2011
8. Nancy Nicosia, Nancy Y moore, Implementing Purchasing and supply chain
management, Integrated Business managemet Series Co. Publisbed with apics, 2011
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung
- Tên học phần: Quản trị phân phối trong chuỗi cung ứng
- Mã học phần: 0101121990
- Số tín chỉ: 3
- Học phần tiên quyết/học trước:Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
Sinh viên trình bàyđược khái niệm phân phối.
Sinh viên nêuđược vai tròphân phối trong hoạt động logistics và chuỗi cung ứng
Sinh viên trình bày được các định dạng phân phối chuỗi cung ứng cơ bản.
Sinh viên trình bày được các dòng lưu chuyển kênh phân phối chuỗi cung ứng.
Sinh viên trình bày được các nhân tố tác động đến thiết kế mạng lưới phân phối.
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng: Sinh viên lựa chọn được mạng lưới phân phối phù hợp.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm rõ những quy định về việc làm
thủ tục cho tàu ra vào cảng và nghiêm túc chấp hành.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu những kiến thức tổng quan về phân phối và kênh phân phối, các định dạng
kênh phân phối cơ bản trong chuỗi cung ứng. Môn học cũng cung cấp kiến thức cơ bản
trong việc thiết kế mạng lưới phân phối.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Tổng quan về
phân phối trong chuỗi
cung ứng

10 Đọc chương 1, tài
liệu [1].

1.1. Định nghĩa và mục
tiêu của việc phân phối
hàng hóa

Giúp sinh viên nắm
được những vấn đề cơ
bản của phân phối và
vao trò của phân phối1.2. Cấu trúc và phân loại
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

hệ thống phân phối hàng
hóa

trong hoạt động
logistics và chuỗi
cung ứng.1.3. Các yếu tố cơ bản của

việc phân phối hàng hóa
hữu hình và mối liên hệ
giữa các yếu tố đó
1.4. Vai trò của phân phối
trong hoạt động logistics
và chuỗi cung ứng
Chương 2: Định dạng
phân phối chuỗi cung
ứng cơ bản

10 Đọc chương 2, tài
liệu [1].

2.1. Dựa vào quá trình Giúp sinh viên phân
biệt được các dạng
phân phối cơ bản
trong chuỗi cung ứng

2.2. Dựa vào thị trường

2.3. Dựa vào kênh

Chương 3: Các dòng lưu
chuyển kênh phân phối

10 Đọc chương 3, tài
liệu [1].

3.1. Chức năng của các
kênh lưu chuyển

Giúp sinh viên nắm
được chức năng và
các loại dòng lưu
chuyển kênh phân
phối

3.2. Các loại dòng lưu
chuyển

Chương 4: Thiết kế
mạng lưới phân phối

15 Đọc chương 4,
tài liệu [1].

4.1. Khái niệm mạng lưới
phân phối

Giúp sinh viên hiểu
được cách lựa chọn
mạng lưới phân phối
phù hợp với từng điều
kiện của doanh
nghiệp.

4.2. Các nhân tố tác động
đến thiết kế mạng lưới
phân phối
4.3. Các lựa chọn thiết kế
mạng lưới phân phối
4.4. Chiến lược mạng lưới
phân phối
4.5. Thương mại điện tử
và  mạng lưới phân phối
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

4.6. Mạng lưới phân phối
thực tế
Tổng 45

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1. Tài liệu bắt buộc:
[1] Meehan Antoinette, The Business, Macmillan, 2007
6.2. Tài liệu tham khảo
[2]. Đinh Thu Phương, Quản trị phân phối trong chuỗi cung ứng, Slide bài giảng, 2017
[3].TS. Nguyễn Thành Hiếu, Quản trị chuỗi cung ứng, Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
[4].PGS.TS. Trương Đình Chiến, Quản trị kênh phân phối, Đại học Kinh tế quốc dân,
2012
[5].Website: http://www.biz-development.com/SupplyChain/6.19.Choosing-The-Right-
Distribution-Model.htm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: Đại lý giao nhận
- Mã học phần: 0101121988
- Số tín chỉ: 3
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
Sinh viên nắm được khái niệm chung về giao nhận và ngườigiao nhận.
Sinh viên kể tên được các loại chứng từ liên quan đến hoạt động giao nhận hàng hóa xuất
nhập khẩu.
Sinh viên trình bày được trình tự giao nhận hàng tại cảng biển.
Sinh viên trình bày được trình tự giao nhận hàng bằng đường hàng không.
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng: Sinh viên thực hiện được công tác giao nhận hàng tại cảng biển và cảng
hàng không.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm rõ những quy định về việc làm
thủ tục cho tàu ra vào cảng và nghiêm túc chấp hành.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu những kiến thức tổng quan về đại lý giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Môn
học cũng đưa ra những nét cơ bản trong trình tự giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại
cảng biển và cảng hàng không.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Khái quát
chung về giao nhận và
người giao nhận

12 Đọc chương 1, tài
liệu [1].

1.1. Khái niệm người giao
nhận và dịch vụ giao nhận

Giúp sinh viên nắm
bắt được khái niệm,
phạm vi hoạt động và
địa vị pháp lý của
người giao nhận

1.2. Phạm vi hoạt động
của người giao nhận
1.3. Địa vị pháp lý của
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

người giao nhận
1.4. Quyền  hạn và nghĩa
vụ của người giao nhận
1.5. Trách nhiệm của
người giao nhận
1.6. Mối quan hệ của
người giao nhận với các
bên
1.7. Những yếu tố ảnh
hưởng đến hoạt động giao
nhận
1.8. Quy trình làm việc
của người giao nhận
1.9. Mô tả công việc giao
nhận hàng hóa
Chương 2: Các chứng từ
giao nhận, vận chuyển
hàng hóa bằng đường
biền

6 Đọc chương 2, tài
liệu [1].

2.1. Chứng từ sử dụng đối
với hàng xuất khẩu

Giúp sinh viên hiểu rõ
và nhận biết được các
loại chứng từ sử dụng
trong giao nhận và
vận chuyển hàng hóa
bằng đường biển

2.2. Chứng từ phát sinh
trong giao nhận hàng nhập
khẩu
2.3. Chứng từ khác

Chương 3: Giao nhận
hàng hóa xuất nhập
khẩu tại cảng biển

15 Đọc chương 3, tài
liệu [1].

3.1. Cơ sở pháp lý và
nguyên tắc giao nhận hàng
hóa xuất nhập khẩu tại
cảng biển

Giúp sinh viên nắm
được các phương thức
giao nhận hàng hóa tại
cảng biển

3.2. Nhiệm vụ của các cơ
quan tham gia giao nhận
hàng hoá xuất nhập khẩu
3.3. Trình tự giao nhận
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

hàng hoá xuất nhập khẩu
tại cảng biển
Chương 4: Giao nhận
hàng hóa xuất nhập
khẩu bằng đường hàng
không

12 Đọc chương 4,
tài liệu [1].

4.1. Các tổ chức vận tải
hàng không quốc tế

Giúp sinh viên nắm
được các vấn đề liên
quan đến giao nhận
hàng hóa bằng đường
hàng không

4.2. Trách nhiệm của
người chuyên chở hàng
không đối với hàng hóa
4.3. Khiếu nại và kiện
tụng người chuyên chở
hàng không
4.4. Chứng từ trong
chuyên chở hàng hóa bằng
đường hàng không
4.5. Cước phí vận tải hàng
không
4.6. Giao nhận hàng hóa
xuất nhập khẩu bằng
đường hàng không
Tổng 45

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1] Allison John, The Business, Macmillan,2008
6.2 Tài liệu tham khảo
[2]. Nguyễn Minh Hải, Nghiệp vụ giao nhận, NXB. Giáo dục, 2013
[3] TS. Lê Phúc Hòa, Giáo trình Đại lý tàu biển và giao nhận hàng hóa, NXB Giao thông
vận tải, 2015
[4] Phạm Mạnh Hiền, Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương (tái
bản lần 3), NXB Lao động- xã hội, 2015
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[5] Nhiều tác giả, Bộ tập quán quốc tế về L/C- Các văn bản có hiệu lực mới nhất, NXB
Thông tin – Truyền thông, 2010
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần:Kinh tế quốc tế

- Mã học phần:0101100034

- Số tín chỉ: 2

- Học phần tiên quyết/học trước: Không

- Các yêu cầu đối với học phần : Không

2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm vững những

kiến thức cơ bản về những vấn đề phân phối và sử dụng tài nguyên giữa các nền kinh tế,
giữa các quốc gia  nghiệp vụ tín dụng cũng như các nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân
hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường.

- Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng phối hợp các tài nguyên giữa các nền kinh tế, giải
quyết được các vấn đề xuất khẩu và nhập khẩu của mỗi quốc gia. Sinh viên hiểu bản chất
để giải quyết sự di chuyển vốn , lao đông và công nghệ giữa các quốc gia.

- Thái độ: Sinh viên sẽ ý thức, trách nhiệm các vấn đề quan hệ giữa các quốc gia
và sự trao đổi hàng hóa, vốn, công nghệ và lao động giữa các quốc gia.
3. Tóm tắt nội dung học phần: Kinh tế quốc tế (kinh tế học quốc tế) nghiên cứu các học
thuyết thương mại quốc tế, các mối quan hệ kinh tế giữa các nước, các nền kinh tế và các
khu vực kinh tế trên thế giới, qui luật trao đổi thương mại quốc tế. Kinh tế quốc tế giải
thích sự di chuyển các nguồn lược về vốn, lao động và công nghệ trên thế giới. Kinh tế
quốc tế được sinh ra từ Kinh tế học, là một bộ phận của Kinh tế học. Ngoài ra kinh tế
quốc tế nghiên cứu các rào cản về thuế quan, quota và các rào cản kỹ thuật giữa các nước
trong trao đổi thương mại quốc tế.

4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
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luận điền dã

Chương 1: Tổng quan về kinh tế
học quốc tế

3 0 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững  khái niệm, đối
tượng nghiên cứu về kinh
tế quốc tế
-Kỹ năng:  Sự thay đổi
của kinh tế quốc tế, sinh
viên sẽ có kỹ năng vận
dụng đối tượng nghiên
cứu tại doanh nghiệp.
- Thái độ: Sinh viên có ý
thức trách nhiệm sự thay
đổi mối quan hệ kinh tế
quốc tế

-Nghiên cứu
trước:

Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 1.1
đến 1.3, Chương

1

1.1. Giới thiệu khái quát về môn
học
1.2. Những thay đổi lớn của nền
kinh tế thế giới hiện đại và ảnh
hưởng của nó đến mậu dịch quốc
tế.

1.3. Thương mại quốc tế của Việt
Nam.
1.4. Khuynh hướng dòng chảy vốn
trên thế giới và ở Việt Nam.
Chương 2: Lý thuyết thương
mại quốc tế

12

- Kiến thức: Sinh viên
nắm vững  khái niệm, lý
thuyết thương mại quốc
tế
-Kỹ năng:  Sinh viên có
kỹ năng về các lý thuyết
thương mại quốc tế.
- Thái độ: Sinh viên có ý
thức trách nhiệm sự trao
đổi thương mại  quốc tế

-Nghiên cứu
trước:

Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 2.1
đến 2.3, Chương

2

2.1. Mô hình Ricardo về năng suất
lao động
2.1.1. Các lý thuyết thương mại
trước Ricardo
2.1.2. Lý thuyết về lợi thế so sánh
của D. Ricardo (1772-1823)
2.2. Mô hình Heckscher- Ohlin về
trang bị nguồn lực
2.3. Lý thuyết thương mại nội
ngành
Chương 3: Chính sách thương
mại quốc tế

6 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững những vấn đề
chính sách thương mại
quốc tế  bao gồm các vấn
đề về thuế, hạn ngạch
nhập khẩu.
-Kỹ năng:  Sinh viên có
kỹ năng về các vấn đề
thuế, hạn ngạch nhập
khẩu.
- Thái độ: Sinh viên có ý
thức trách nhiệm về thuế
nhập khẩu và hạn ngạch
nhập khẩu.

-Nghiên cứu
trước:

Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 3.1
đến 3.2, Chương

3

3.1. Phân tích cơ bản về thuế quan
3.1.1. Những vấn đề chung về thuế
quan
3.1.2. Tác động của thuế quan
3.1.3. Thuế nhập khẩu
3.2. Các hình thức hạn chế mậu
dịch khác và đàm phán mậu dịch
đa phương
3.2.1. Hạn ngạch nhập khẩu
3.2.2. Những hàng rào mậu dịch
phi thuế quan khác
Chương 4: Liên kết kinh tế và Di
chuyển nguồn lực quốc tế

6 0 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững những vấn đề

-Nghiên cứu
trước:
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4.1. Thị trường vốn quốc tế liên kết và di chuyển các
nguồn lực quốc tế.
-Kỹ năng:  Sinh viên có
kỹ năng về các vấn đề di
chuyển vốn và lao động
quốc tế.
- Thái độ: Sinh viên có ý
thức trách nhiệm về di
chuyển vốn và lao động
quốc tế.

Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 4.1
đến 4.3, Chương

4

4.2. Sự di chuyển vốn quốc tế
4.3. Phân tích tác động và hiệu quả
của sự di chuyển vốn quốc tế
4.5. Công ty đa quốc gia
4.6. Di chuyển lao động quốc tế

Chương 5: Tài chính quốc tế 3 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững những vấn đề
ctài chính quốc tế.
-Kỹ năng:  Sinh viên có
kỹ năng về cán cân thanh
toán và tỷ giá hối đoái.
- Thái độ: Sinh viên có ý
thức trách nhiệm về cán
cấn thanh toán quốc tế, tỷ
giá hối đoái.

-Nghiên cứu
trước:

Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 5.1
đến 5.3, Chương

5

5.1. Khái niệm cán cân thanh toán
5.2. Nguyên tắc hạch toán trong
cán cân thanh toán
5.3. Các đối bên trong và bên
ngoài
5.4. Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái
tới cán cân thanh toán

Tổng cộng 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1 Điểm kiểm tra thường xuyên, định lỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2 Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập

6.1 Tài liệu bắt buộc:[1] Hoàng Thị Chỉnh, Giáo trình Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế
TPHCM.

6.2 Tài liệu tham khảo: [2] Từ Thúy Anh, Giáo trình Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại
Thương Hà Nội, Nhà xuất bản Tài Chính.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Tổ chức xếp dỡ
- Mã học phần:0101120324
- Số tín chỉ: 2
- Học phần tiên quyết/học trước:Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): Không
2. Mục tiêu của học phần

- Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về tổ chức xếp dỡ hàng hóa. Đề xuất
những quyết định và hoạt động đồng bộ sử dụng một cách hiệu quả tích hợp các bộ phận
xếp dỡ hàng hóa để rút ngắn thời gian chuyên chở, đảm bảo an toàn và giảm chi phí đếm
mức thấp nhất và sử dụng tốt phương tiện kỹ thuật, máy móc thiết bị trong xếp dỡ .

- Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng quản lý tích hợp các bộ phận, phương tiện xếp dỡ
hàng hóa  để tối thiểu chi phí thấp nhất, thỏa mãn yêu cầu dịch vụ khách hàng.
- Thái độ: Sinh viên sẽ ý thức, trách nhiệm các vấn đề quản trị tính tích hợp các bộ phận,
phương tiện xếp dỡ hàng hóađể thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
3. Tóm tắt nội dung học phần: Tổ chức xếp dỡhàng hóalàsử dụng một cách hiệu quả
tích hợp các bộ phận xếp dỡ hàng hóa để rút ngắn thời gian chuyên chở, đảm bảo an toàn
và giảm chi phí đếm mức thấp nhất và sử dụng tốt phương tiện kỹ thuật, máy móc thiết bị
trong xếp dỡ nhằm đảm bảo nguồn cung cấp để sản xuất và phân phối đúng nhu cầu của
khách hàng sao cho chi phí tối thiểu. Môn học Tổ chức xếp dỡ cung cấp cho sinh viên
những kiến thức cơ bản về tổ chức xếp dỡ hàng hóa trong vận tải.

4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Kho, ke, b·i
trong ngµnh vËn t¶i ®êng
s¾t vµ nh÷ng nguyªn t¾c
thiÕt kÕ chung

3 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững  khái niệm,
các thành phần của công
tác xếp dỡ hàng hóa.
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng tổ chức xếp dỡ
hàng hóa .

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 1.1
đến 1.2, Chương 11.1 Ph©n lo¹i

1.2 D¹ng vµ c¸ch bè trÝ
kho, ke b·i trong ho¸
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

trêng - Thái độ: Sinh viên có ý
thức trách nhiệm công
tác tổ chức xếp dỡ.

1.3. Nh÷ng yªu cÇu tèi
thiÓu ®èi víi viÖc xÕp dì
kho vµ ®èi víi nh÷ng n¬i
bè trÝ chung
1.4. X¸c ®Þnh chiÒu dµi
®êng xÕp dì
1.5. X¸c ®Þnh søc chøa vµ
diÖn tÝch cña kho, b·i hµng
1.6. C¸c trang thiÕt bÞ
phôc vô ho¸ trêng
Chương 2: C«ng t¸c xÕp
dì vµ kho tµng

3

- Kiến thức: Sinh viên
nắm vững công tác tổ
chức  xếp dỡ hàng hóa.
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng tổ chức công
tác xếp dỡ và kho.
- Thái độ: Sinh viên có ý
thức trách nhiệm các
công tác tổ chức công
tác xếp dỡ và kho.

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 2.1
đến 2.3, Chương 2

2. 1 Tæng quan C«ng t¸c
xÕp dì
2.2. Tr¹m xÕp dì cña xe
2.3. §iÒu kiÖn xÕp dì vµ
kho hµng
2.4. X¸c ®Þnh chiªu dµi
®êng xÕp dì vµ kho b·i
xÕp dì
2.5. C¸c trang thiÕt bÞ phô
trî
Chương 3:Nh÷ng vÊn ®Ò
chung vÒ ph¬ng tiÖn xÕp
dì c¬ giíi
3.1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬
b¶n vÒ c¬ giíi ho¸ c«ng
t¸c xÕp dì vµ máy xếp dỡ
3.2. Yªu cÇu lùa chän m¸y
xÕp dì.
3.3. C¸c bé phËn vµ th«ng
sè chñ yÕu cña máy xếp
dỡ.
3.4. X¸c ®Þnh n¨ng suÊt vµ
sè lîng m¸y xÕp dì cÇn
thiÕt
3.5. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸
møc ®é c¬ giíi ho¸

6

- Kiến thức: Sinh viên
nắm vững về phương
tiện xếp dỡ cơ giới.
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng phương tiện
xếp dỡ cơ giới.
- Thái độ: Sinh viên có ý
thức trách nhiệm về
phương tiện xếp dỡ cơ
giới.  .

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 3.1
đến 3.4, Chương 3
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

3.6. ChÕ ®é lµm viÖc cña
máy xếp dỡ .
Chương 4: M¸y xÕp dì
ho¹t ®éng chu kú

4.1. KÝch, têi, pal¨ng, xe
con
4.2. Xe vËn chuyÓn
4.3. Xe n©ng hµng
4.4. Xe xóc ®æ
4.5. CÇn trôc
4.6. C¸c thiÕt bÞ lÊy gi÷
hµng cña MXD ho¹t ®éng
theo chu kú.

6
- Kiến thức: Sinh viên
nắm vững về máy xếp
dỡ hoạt động theo chu
kỳ .
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng về máy xếp dỡ
hoạt động theo chu kỳ.
- Thái độ: Sinh viên có ý
thức trách nhiệm về máy
xếp dỡ hoạt động theo
chu kỳ.

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 4.1
đến 4.4, Chương 4

Chương 5: M¸y xÕp dì
ho¹t ®éng liªn tôc
4.1. B¨ng chuyÒn
4.2. Eleator
4.3. ThiÕt bÞ khÝ nÐn
4.4.ThiÕt bÞ thuû lùc
4.5. ThiÕt bÞ xÕp dì dÇu
má
4.6. M¸y nÐm hµng

3 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững về máy xếp
dỡ hoạt động liên tục
bao gồm băng chuyền,
Eleator, thiết bị khí nén,
thủy lực, thiết bị xếp dỡ
dầu mỏ.
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng máy xếp dỡ
hoạt động liên tục bao
gồm băng chuyền,
Eleator, thiết bị khí nén,
thủy lực, thiết bị xếp dỡ
dầu mỏ.
- Thái độ: Sinh viên có ý
thức trách nhiệm về máy
xếp dỡ hoạt động liên
tục bao gồm băng
chuyền, Eleator, thiết bị
khí nén, thủy lực, thiết
bị xếp dỡ dầu mỏ.

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 5.1
đến 5.4, Chương 5

Chương 6: Tổ chức xếp
dỡ hàng bao kiện
6-1 §Æc ®iÓm, tÝnh chÊt
cña hµng bao kiÖn
6-2 M©m hµng

6 - Kiến thức: Sinh viên
nắm vững về  tổ chức
xếp dỡ hàng bao kiện.
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng các hình thức

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 6.1
đến 6.5, Chương 6
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

6-3 Tæ chøc xÕp dì hµng
bao kiÖn
6-4 C¸c h×nh thøc vËn
chuyÓn hµng bao kiÖn
6-5 Tæ chøc xÕp dì trung
chuyÓn hµng lÎ

tổ chức xếp dỡ hàng bao
kiện.
- Thái độ: Sinh viên có ý
thức trách nhiệm về tổ
chức xếp dỡ hàng bao
kiện.

Chương 7: Tổ chức xếp
dỡ CONTAINER
7.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t
triÓn cña hÖ thèng vËn t¶i
container
7.2. Ph¬ng ph¸p ®ãng gãi
hµng vµo container
7.3. C¸ch tiÕn hµnh bèc
dì, chÊt xÕp container
7.4. X¸c ®inh n¨ng lùc xÕp
dí hµng container
7. 5. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña
chuyªn chë hµng ho¸ b»ng
container

3

- Kiến thức: Sinh viên
nắm vững về  tổ chức
xếp dỡ CONTAINER.
-Kỹ năng:  Sinh viên
vận dụng các hình thức
tổ chức xếp dỡ
CONTAINER.
- Thái độ: Sinh viên có ý
thức trách nhiệm về tổ
chức xếp dỡ
CONTAINER.

-Nghiên cứu trước:
Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 7.1
đến 7.5, Chương 7

Tổng cộng 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1 Điểm kiểm tra thường xuyên, định lỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2 Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1] Rushton Alan, The handbook of logistics & distribution management, Kogan Page,
2014.
6.2 Tài liệu tham khảo
2. ThS. Bùi Thanh Tùng, ThS. Lê Thị Nguyên,ThS. Phạm Thị Bạch Hường,ThS. Trần
Văn Lâm, Giáo trình Tổ chức quản lý và khai thác cảng, NXB Đại học Hàng Hải VN,
2015
3. Nguyễn Minh Hải, Giáo trình Điều độ, NXB Giao thông vận tải, 2016
4. TS. Lê Phúc Hòa, Tổ chức xếp dỡ, NXB Giao thông vận tải TP HCM, 2015
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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Luật kinh tế
- Mã học phần: 0101100039
- Số tín chỉ:2
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có)
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
+ Hiểu rõ được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý thường được sử dụng trong kinh
doanh thương mại, đầu tư
+ Nắm vững các đặc điểm pháp lý, quy định pháp luật cơ bản liên quan đến các mô
hình tổ chức kinh doanh hiện nay: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn,
Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh, Doanh nghiệp nhà
nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực pháp luật đầu tư ở Việt Nam.
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản về hợp đồng, giải quyết tranh chấp phát sinh và
pháp luật về phá sản.
- Kỹ năng:
+ Vận dụng những kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến kinh
doanh thương mại, các hoạt động của doanh nghiệp, hoạt động đầu tư.
+ Nhận thức được tính hợp pháp, bất hợp pháp của các hành vi kinh doanh trong nền kinh
tế thị trường.
+ Có thể đọc, hiểu tính chất pháp lý của các hợp đồng trong kinh doanh thương mại.
+ Vận dụng những kiến thức đã học vào trong học tập, công tác và trong đời sống xã hội
nói chung.
- Thái độ:
+ Tuân thủ pháp luật kinh tế trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh thương
mại và đầu tư
+ Chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong các quan hệ kinh tế.
+ Dựa trên những kiến thức đã được cung cấp, người học có thể tự nghiên cứu thêm,
tìm hiểu sâu về hệ thống các văn bản pháp luật chuyên ngành của luật kinh tế để áp
dụng trong quá trình làm việc sau này.

+ Có ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, tôn trọng pháp luật, rèn luyện
tác phong sống và làm việc theo pháp luật.
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+ Biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội,
trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày phù hợp với pháp luật.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các chủ thể kinh doanh
trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay như: các mô hình doanh nghiệp (Công ty cổ phần,
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân), hộ kinh doanh cá
thể, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã;về cơ chế pháp lý thực hiện hoạt động đầu tư ở
Việt Nam cũng như hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; về hợp đồng nói chung
và hợp đồng trong hoạt động thương mại nói riêng; tìm hiểu các cơ chế giải quyết tranh
chấp trong kinh doanh thương mại hiện nay và các quy định của pháp luật về phá sản
doanh nghiệp, hợp tác xã.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

CHƯƠNG 1: KHÁI
QUÁT VỀ LUẬT KINH
TẾ VIỆT NAM

3
-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]

1.1. Vai trò của luật kinh
tế trong nền kinh tế thị
trường

- Sinh viên nắm được
đặc trưng của nền
kinh tế thị trường ở
Việt Nam, thông qua
đó thấy rõ vai trò của
Luật kinh tế trong
việc điều chỉnh, định
hướng nền kinh tế thị
trường.

1.2. Khái niệm ngành luật
kinh tế

-Hiểu rõ khái niệm
ngành luật kinh tế,
phân tích để sinh viên
thấy rõ các nhóm
quan hệ xã hội mà
ngành luật kinh tế
điều chỉnh

1.3. Chủ thể của Luật kinh
tế

- Hiểu được khái
niệm, đặc điểm của
các chủ thể Luật kinh
tế gồm: doanh nghiệp,
hộ kinh doanh và cơ
quan quản lý nhà
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

nước về kinh tế.

CHƯƠNG 2: NHỮNG
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ
DOANH NGHIỆP

4
-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [2]

2.1. Điều lệ Công ty -Hiểu rõ khái niệm,
nội dung của Điều lệ.
Thông qua đó hiểu
được sự cần thiết của
việc xây dựng bản
điều lệ của Công ty

2.2. Quyền và nghĩa vụ
của doanh nghiệp

- Hiểu rõ các quyền và
nghĩa vụ cơ bản của
doanh nghiệp và biết
cách vận dụng.

2.3. Người đại diện của
doanh nghiệp
2.4. Tài sản góp vốn vào
doanh nghiệp

-Xác định được các
loại tài sản có thể sử
dụng để góp vốn vào
doanh nghiệp
- Cách thức tiến hành
chuyển quyền sở hữu
tài sản góp vốn vào
doanh nghiệp
- Khi nào cần tiến
hành định giá tài sản
góp vốn và cách thức
tiến hành.

2.5. Đối tượng có quyền
thành lập, góp vốn, mua
cổ phần, mua phần vốn
góp và quản lý doanh
nghiệp

-Xác định được những
đối tượng nào có
quyền, không có
quyền thành lập và
quản lý doanh nghiệp
- Xác định được
những đối tượng nào
có quyền, không có
quyền góp vốn, mua
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

cổ phần, mua phần
vốn góp trong doanh
nghiệp

2.6. Thành lập doanh
nghiệp

-Nắm được các công
việc cần phải chuẩn bị
và trình tự, thủ tục
tiến hành thành lập
một doanh nghiệp
hoạt động tại Việt
Nam.

2.7. Tổ chức lại doanh
nghiệp

- Hiểu được các hoạt
động tổ chức lại
doanh nghiệp, sự khác
nhau giữa các hoạt
động đó và cách thức
vận dụng trong những
trường hợp cụ thể.

2.8. Giải thể doanh nghiệp -Hiểu rõ hệ quả pháp
lý của việc giải thể,
các trường hợp, điều
kiện giải thể. Các
bước thực hiện giải
thể doanh nghiệp ở
Việt Nam

2.9. Phá sản doanh nghiệp
CHƯƠNG 3: ĐỊA VỊ
PHÁP LÝ CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP
THEO QUY ĐỊNH CỦA
LUẬT DOANH
NGHIỆP

4 8

3.1. Doanh nghiệp tư nhân -Hiểu và phân tích
được các đặc điểm
pháp lý cơ bản của
doanh nghiệp tư nhân.
- Nắm được quy chế
thành lập, chấm dứt
hoạt động và một số

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [2]
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

quyền đặc thù của chủ
doanh nghiệp tư nhân.
- Hiểu về một số
quyền đặc thù của
doanh nghiệp tư nhân

3.2. Công ty TNHH 2
thành viên trở lên

-Hiểu và phân tích
được các đặc điểm
pháp lý cơ bản của
Công ty TNHH 2
thành viên trở lên.
Vốn và chế độ tài
chính cũng như cơ cấu
tổ chức trong công ty.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [2]

3.3. Công ty TNHH 1
thành viên

-Hiểu và phân tích
được các đặc điểm
pháp lý cơ bản của
Công ty TNHH 1
thành viên. Vốn chủ
sở hữu cũng như cơ
cấu tổ chức trong
công ty.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [2]

3.4. Công ty cổ phần -Hiểu và phân tích
được các đặc điểm
pháp lý cơ bản của
Công ty cổ phần. Nắm
được các loại cổ phần
trongg công ty cổ
phần và quy chế pháp
lý khác nhau giữa
chúng. Hiểu về vốn và
chế độ tài chính cũng
như cơ cấu tổ chức
trong công ty.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [2]

3.5. Công ty hợp danh -Hiểu và phân tích
được  các đặc điểm
pháp lý cơ bản của
Công ty hợp danh.
Quy chế đối với thành

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [2]
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

viên của công ty, sự
khác nhau giữa các
loại thành viên trong
công ty và cơ chế tổ
chức hoạt động của
nó.

CHƯƠNG 4: ĐỊA VỊ
PHÁP LÝ CỦA HỘ
KINH DOANH,
DOANH NGHIỆP NHÀ
NƯỚC VÀ HỢP TÁC
XÃ

3

4.1. Hộ kinh doanh -Nắm được các vấn đề
pháp lý cơ bản về hộ
kinh doanh, điều kiện
thành lập và đăng ký
kinh doanh

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]

4.2. Doanh nghiệp nhà
nước
4.3. Hợp tác xã, Liên hiệp
hợp tác xã

-Nắm được các vấn đề
pháp lý cơ bản về hợp
tác xã, liên hiệp hợp
tác xã và hiểu được
tính đặc thù của mô
hình này, tổ chức hoạt
động.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [7]

CHƯƠNG 5: PHÁP
LUẬT VỀ ĐẦU TƯ 4
5.1. Khái quát về hoạt
động đầu tư kinh doanh

-Hiểu rõ khái niệm
đầu tư trong Luật đầu
tư 2005 và khái niệm
đầu tư kinh doanh
trong Luật đầu tư
2014

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [3]

5.2. Hình thức đầu tư kinh
doanh

-Nắm được các hình
thức đầu tư kinh
doanh của luật đầu tư
-Thấy một số điểm

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [3]
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

mới của Luật đầu tư
2014 so với Luật đầu
tư 2005 về hình thức
đầu tư

5.3. Ngành, nghề đầu tư
kinh doanh

-Hướng dẫn sinh viên
đọc để nắm được các
loại ngành nghề cấm
đầu tư kinh doanh ở
nước ta; những ngành
nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện và
những ngành nghề
được ưu đãi đầu tư ở
nước ta.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [3]

5.4. Thủ tục đầu tư kinh
doanh

-Hiểu rõ các loại thủ
tục đầu tư ở nước ta
và cách thức áp dụng

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [3]

5.5. Triển khai thực hiện
dự án đầu tư

-Hiểu được cách thức
triển khai dự án đầu tư
theo quy định của luật
đầu tư.

-Nghiên cứu
trước:;
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [3]

5.6. Ưu đãi đầu tư -Hiểu các chính sách
ưu đãi đầu tư ở nước
ta, đối tượng, địa bàn
được hưởng ưu đãi
đầu tư.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [3]

5.7. Đầu tư ra nước ngoài -Nắm được các hình
thức đầu tư ra nước
ngoài, thẩm quyền
quyết định chủ trương
đầu tư ra nước ngoài
và điều kiện, hồ sơ,
thủ tục tiến hành.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [3]

CHƯƠNG 6: PHÁP
LUẬT PHÁ SẢN
DOANH NGHIỆP, HỢP
TÁC XÃ

4
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

6.1.Khái quát chung về
phá sản

-Hiểu rõ khái niệm
phá sản và biết cách
vận dụng xác định
doanh nghiệp, hợp tác
xã phá sản.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [4]

6.2.Thủ tục giải quyết phá
sản doanh nghiệp, hợp tác
xã

-Hiểu rõ trình tự, thủ
tục các bước tiến hành
vụ việc phá sản và
cách thức phân chia
tài sản phá sản.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [4]

CHƯƠNG 7: PHÁP
LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG
TRONG HOẠT ĐỘNG
THƯƠNG MẠI

4

7.1. Khái quát chung về
hợp đồng

-Hiểu rõ khái niệm,
đặc điểm, hình thức,
nội dung của hợp
đồng.
-Cách xác định thời
điểm giao kết hợp
đồng, điều kiện để
hợp đồng có hiệu lực.
-Nắm được các trường
hợp hợp đồng vô hiệu
và hậu quả pháp lý
của hợp đồng vô hiệu.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [10]

7.2. Hợp đồng trong hoạt
động thương mại

-Hiểu được hợp đồng
trong hoạt động
thương mại
-Nắm được quy định
của pháp luật về hợp
đồng mua bán hàng
hóa, cung ứng dịch vụ
và các chế tài hay
được vận dụng trong
hợp đồng, sự khác
nhau giữa các loại chế
tài hợp đồng.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [5]
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

CHƯƠNG 8: GIẢI
QUYẾT TRANH CHẤP
TRONG KINH DOANH
THƯƠNG MẠI

4

8.1. Khái niệm tranh chấp
trong kinh doanh thương
mại

-Hiểu rõ khái niệm
tranh chấp trong kinh
doanh thương mại.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [8]; [9]

8.2. Các phương thức giải
quyết tranh chấp trong
kinh doanh thương mại

-Nắm được các
phương thức giải
quyết tranh chấp trong
kinh doanh thương
mại, ưu và nhược
điểm của từng phương
thức để vận dụng giải
quyết tranh chấp xảy
ra một cách hiệu quả
nhất.
-Nắm được trình tự,
thủ tục giải quyết
tranh chấp tại Tòa án
và Trọng tài thương
mại.

-Nghiên cứu
trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [8]; [9]

TỔNG 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập bắt buộc
[1]. Nguyễn Đăng Liêm, Giáo trình luật kinh tế, NXB. Thống kê, 2008
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Quản Trị Chiến Lược Logistics
- Mã học phần:0101120329
- Số tín chỉ: 2
- Học phần tiên quyết/học trước:không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
Sinh viên trình bày được các khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược.
Sinh viên trình bày được phương pháp của quản trị chiến  lược dành cho nhà quản trị.
Sinh viên nêu được những vấn đề cần lưu ý trong quản trị chiến lược logistics.
- Kỹ năng:
Sinh viên có kỹ năng lập kế hoạch quản trị chiến lược logistics.
- Thái độ
Có ý thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc nhìn nhận được vai trò quan
trọng của quản trị chiến lược đối với hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế.
Có định hướng tích lũy kiến thức chuyên môn cho nghề nghiệp về sau.
3. Tóm tắt nội dung học phần: Học phần cung cấp những kiến thức căn bản về những
nguyên lý quản trị chiến lược và sự vận dụng thực tiễn doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp
những kiến thức tổng quan về quản trị chiến lược logistics.

4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1 Giới thiệu về
quản trị chiến lược

2

1.1. Khái niệm chiến lược Nắm bắt được khái
niệm chiến lược và các
khái niệm có liên quan.
Phân biệt được các cấp
và các loại chiến lược
Hiểu mô hình quản trị
chiến lược tổng quát

- Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 1

1.2. Các cấp chiến lược và
các loại chiến lược
1.3 Mô hình quản trị chiến
lược tổng quát
1.4. Các nhà quản trị chiến
lược
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1.5. Quản trị chiến lược –
nhằm thỏa mãn các bên
hữu quan
Chương 2. Phân tích môi
trường bên ngoài

4

2.1. Môi trường bên ngoài
và các khái niệm có liên
quan

Biết sử dụng các công
cụ, phương pháp để
nghiên cứu môi trường
bên ngoài

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 2

2.2. Nội dung phân tích môi
trường bên ngoài
2.3 Các công cụ, phương
pháp để nghiên cứu môi
trường bên ngoài
Chương 3. Phân tích môi
trường bên trong

4

3.1. Môi trường bên trong và
các khái niệm có liên quan

Biết sử dụng các công
cụ, phương pháp để
nghiên cứu môi trường
bên trong

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 33.2. Nội dung phân tích môi

trường bên trong
3.3 Các công cụ, phương
pháp để nghiên cứu môi
trường bên trong
Chương 4. Hoạch định
chiến lược công ty

4

4.1 Chiến lược công ty Biết sử dụng các công
cụ, phương pháp phục
vụ cho hoạch định chiến
lược công ty

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 4

4.2 Quy trình hoạch định
chiến lược
4.3 Các công cụ, phương
pháp phục vụ cho hoạch
định chiến lược công ty
Chương 5. Chiến lược cấp
đơn vị kinh doanh

3

5.1 Chiến lược cấp đơn vị
kinh doanh

Biết phân biệt các loại
chiến lược cấp đơn vị
kinh doanh

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung  mục 5.1, 5.2,
5.3 Chương 5

5.2 Các loại chiến lược cấp
đơn vị kinh doanh
5.3 Chiến lược cấp đơn vị
kinh doanh dựa vào thị phần
5.4 Lựa chọn một chiến lược
đầu tư cấp đơn vị kinh
doanh
Chương 6. Chiến lược bộ
phận chức năng

3

6.1 Chiến lược bộ phận chức
năng

Biết phân tích các chiến
lược bộ phận chức năng

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
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6.2 Phân tích các chiến lược
bộ phận chức năng

chương 6

Chương 7. Thực hiện chiến
lược

3

7.1 Thực hiện chiến lược Hiểu cách thiết lập mục
tiêu hàng năm, xây
dựng chính sách và kế
hoạch hành động

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 7

7.2 Nội dung và những yếu
tố ảnh hưởng đến quá trình
thực hiện chiến lược
7.3 Thiết lập mục tiêu hàng
năm
7.4 Xây dựng các chính sách
và kế hoạch hành động
Chương 8. Kiểm tra, đánh
giá tình hình thực hiện
chiến lược

3

8.1 Kiểm tra, đánh giá tình
hình thực hiện chiến lược

Hiểu qui trình kiểm tra,
đánh giá tình hình thực
hiện chiến lược

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 88.2 Qui trình kiểm tra, đánh

giá tình hình thực hiện chiến
lược
Chương 9. Quản trị chiến
lược logistics

4

9.1. Hiểu biết chung về
chiến lược trong bối cảnh
của các nhà cung cấp dịch
vụ logistics

Giúp sinh viên hiểu
được vai trò của chiến
lược logistics và các
bước lập kế hoạch chiến
lược logistics

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 9

9.2. Vai trò của chiến lược
trong quản trị logistics
9.3. Định hướng chiến lược
của các nhà cung cấp dịch
vụ logistics
9.4. Công cụ quản trị chiến
lược logistics
9.5. Kế hoạch chiến lược
logistics
Tổng 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
Ghi chú:
- Đối với học phần thực hành, sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thí nghiệm, thực
hành, điểm trung bình cộng các bài thí nghiệm , thực hành trong học kỳ làm tròn đến một
chữ số thập phân là điểm của học phần đó.
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- Tuỳ theo đặc thù của học phần, có thể chọn các hình thức đánh giá dưới dạng bài tập
lớn, tiểu luận, mô hình, video clip.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1]. Nguyễn Thị Liên Diệp, Chiến lược & chính sách kinh doanh, NXB. Lao động - Xã
hội, 2008
6.2 Tài liệu tham khảo
[2]. FRED R. DAVID , Quản trị chiến lược khái luận và các tình huống, NXB Kinh tế
TP. HCM , 2015
[3]. Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị chiến lược, NXB. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011
[4]. Wheelen Thomas L, Concepts in strategic management and business policy, New
jersey, 2012

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: Thanh toán quốc tế
- Mã học phần:100087
- Số tín chỉ: 2
- Học phần tiên quyết/học trước: không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về tiền tệ thế giới, các
nghiệp vụ kinhdoanh ngoại tệ trên thị trường hối đoái, cách phát hành và lưu thông
phương tiện thanh toán quốc tế. Hoàn tất môn học TTQT, sinh viên có thể thực hiện
nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên thị trường hối đoái quốc tế, có thể đảm nhiệm khâu
TTQT tại các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, tại phòng thanh toán quốc tế
của các ngân hàng thương mại.
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng: Hình thành và phát triển các kỹ năng vận dụng lý thuyết để giải quyết các
tình huống phát sinh trong thực tế hoạt động thanh toán quốc tế.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm rõ những quy định về việc làm
thủ tục cho tàu ra vào cảng và nghiêm túc chấp hành.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu sinh viên những kiến thức căn bản về tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái và thị
trường hối đoái và các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, cách phát hành và lưu thông các
phương tiện thanh toán quốc tế, cách thực hiện các phương thức thanh toán quốc tế.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Những vấn
đề cơ bản trong thanh
toán quốc tế

4 Đọc chương 1, tài
liệu [1].

1.1. TTQT và vai trò Cung cấp kiến thức cơ
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

TTQT trong hoạt động
ngân hàng

bản của thanh toán
quốc tế

1.2. Ngân hàng đại lý
1.3. Hệ thống pháp luật
chi phối hoạt động TTQT
1.4. Rủi ro trong TTQT
Chương 2: Hối đoái 5 Đọc chương 2, tài

liệu [1].
2.1. Tỷ giá hối đoái Hướng dẫn cách tính

tỷ giá hối đoái.2.2. Thị trường hối đoái
Chương 3: Nghiệp vụ
hối đoái

4 Đọc chương 3, tài
liệu [1].

3.1. Nghiệp vụ giao ngay

Hướng dẫn nghiệp vụ
hối đoái

3.2. Nghiệp vụ kinh doanh
chênh lệch tỷ gái
3.3. Nghiệp vụ kỳ hạn
3.4. Nghiệp vụ hoán đổi
3.5. Nghiệp vụ giao sau
3.6. Nghiệp vụ quyền
chọn
Chương 4: Cán cân
thanh toán quốc tế

4 Đọc chương 4,
tài liệu [1].

4.1. Khái niệm

Giới thiệu những vấn
đề cơ bản của cán cân
thanh toán quốc tế

4.2. Kết cấu của cán cân
thanh toán quốc tế
4.3. Thâm hụt và thặng dư
của của cán cân thanh toán
quốc tế
4.4. Các biện pháp điều
chỉnh
Chương 5: Các phương
tiện thanh toán quốc tế

6 Đọc chương 5,
tài liệu [1].

5.1. Hối phiều Hướng dẫn quy trình
thanh toán của các
phương tiện thanh
toán quốc tế

5.2. Sec
5.3. Lệnh phiếu
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 6: Các điều kiện
thanh toán quốc tế trong
hợp đồng ngoại thương

7 Đọc chương 6,
tài liệu [1].

6.1. Điều kiện tiền tệ Cung cấp những nội
dung liên quan đến
hợp đồng ngoại
thương

6.2. Điều kiện thời gian
thanh toán
6.3. Điều kiện phương
thức thanh toán
Tổng 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1. Tài liệu bắt buộc
[1]. Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình thanh toán quốc tế & tài trợ ngoại thương, NXB. Thống
kê, 2010
6.2 Tài liệu tham khảo
[2]. Trần Hoàng Ngân, Thanh toán quốc tế, NXB. Thống kê, 2013
[3]. Đặng Thị Phương Diễm, Bài tập và xử lý tình huống trong thanh toán quốc tế, NXB.
Lao động, 2009

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm



238

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: Quản lý tinh gọn trong chuỗi cung ứng
- Mã học phần:0101120412
- Số tín chỉ: 2
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản sản xuất tinh gọn và quản lý
tinh gọn trong chuỗi cung ứng.
- Kỹ năng:
Kỹ năng cứng: Sử dụng được một số công cụ của quản lý tinh gọn chuỗi cung ứng.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm rõ những quy định về việc làm
thủ tục cho tàu ra vào cảng và nghiêm túc chấp hành.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu sinh viên những kiến thức căn bản về tinh gọn, sản xuất tinh gọn và những lưu
ý trong quản lý tinh gọn chuỗi cung ứng.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Tinh gọn 5 Đọc chương 1, tài
liệu [1].

1.1. Khái niệm Cung cấp kiến thức cơ
bản về tinh gọn.

1.2. Triết lý của tinh gọn
1.3. Mục tiêu của tinh gọn
1.4. Áp dụng tinh gọn
Chương 2: Sản xuất tinh
gọn

10 Đọc chương 2, tài
liệu [1].

2.1. Khái niệm Cung cấp kiến thức cơ
bản về sản xuất tinh
gọn.

2.2. Mục tiêu của sản xuất
tinh gọn
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

2.3. Nguyên tắc của sản
xuất tinh gọn
2.4. Đặc điểm của sản
xuất tinh gọn
2.5. Các thành phần của
sản xuất tinh gọn
2.6. Các loại lãng phí
Chương 3: Công cụ của
sản xuất tinh gọn

5 Đọc chương 3, tài
liệu [1].

3.1. Chuẩn hóa quy trình

Giới thiệu các công cụ
của sản xuất tinh gọn

3.2. Quản lý bằng trực
quan
3.3. JIT
3.4. 5S
3.5. Kaizen
3.6. Một số công cụ khác
Chương 4: Quản lý tinh
gọn trong chuỗi cung
ứng

10 Đọc chương 4,
tài liệu [1].

4.1. Khái niệm chuỗi cung
ứng tinh gọn

Giới thiệu những vấn
đề cơ bản của chuỗi
cung ứng tinh gọn

4.2. Lợi ích của chuỗi
cung ứng tinh gọn
4.3. Đặc điểm của chuỗi
cung ứng tinh gọn
4.4. So sánh quản lý chuỗi
cung ứng truyền thống và
quản lý chuỗi cung ứng
tinh gọn
4.5. Thành phần của chuỗi
cung ứng tinh gọn
4.6. Thiết kế chuỗi cung
ứng tinh gọn
Tổng 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
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5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1. Tài liệu bắt buộc:
[1] Wood Daniel C., SAP SCM, John Wiley & Sons, 2007.
6.2 Tài liệu tham khảo
2. Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị cung ứng, NXB. Tổng hợp Tp.HCM, 2016
3. Nguyễn Thị Kim Anh, Quản trị chuỗi cung ứng, NXB Đại học Mở TPHCM, 2014
4. Nguyễn Công Bình, Quản lý chuỗi cung ứng, NXB Thống kê, 2008
5. David Blanchard, Quản trị chuỗi cung ứng, những trải nghiệm tuyệt vời, NXB Lao
động- xã hội, 2013
6. MICHAEL HUGOS, Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng, NXB Tổng hợp Tp. HCM,
2010
7. F. Robert Jacobs & Richard B. Chase, Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng, NXB
Kinh tế HCM, 2015
8. Hartnut Stadtler Christoph Kilger, Supply chain Managenment and advanced planning,
2011
9. Nancy Nicosia, Nancy Y moore, Implementing Purchasing and supply chain
management, Integrated Business managemet Series Co. Publisbed with apics, 2011

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Tiếp thị trong các công ty Logistics
- Mã học phần:0101120397
- Số tín chỉ: 2
- Học phần tiên quyết/học trước: Tổng quan vận tải hàng hóa
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Giúp cho sinh viên hiểu được sự tương tác giữa hai lãnh vực chính đóng góp
chủ yếu vào doanh thu của doanh nghiệp là logistics và tiếp thị. Nắm bắt vai trò của hoạt
động logistics trong việc đáp ứng nhu cầu tạo ra từ tiếp thị. Sinh viên thấy được rằng, vai
trò của hai khối chức năng chính này nên đi cùng với nhau và bổ trợ lẫn nhau. Mục tiêu
là xây dựng được chiến lược logistics theo định hướng của thị trường
- Kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Giúp sinh viên có cách nhìn tổng quan về việc tiếp thị trong các công ty
Logicstic, quy trình thực hiện các công việc, phân tích những nút công việc quan trọng
trong hệ thống...
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp thông qua việc trao đổi giữa các thành viên trong lớp
suốt quá trình học.
- Thái độ:Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc tiếp thị trong các công ty
Logicstic, đánh giá được những điểm mạnh, những lợi thế, những khó khăn của các
doanh nghiệp nói riêng cũng như của việt Nam nói chung trong việc thực hiện từ đó có
những đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Cung cấp tầm nhìn mới về thị trường mới nhằm xác định mức độ dịch vụ cung cấp. Cách
thức xây dựng mối quan hệ với khách hàng, tạo giá trị từ khách hàng sẽ được cung cấp.
Chiến lược logistics định hướng thị trường được giảng dạy. Kế đến, cách thức quản lý hệ
thống logistics tương tác với tiếp thị được trình bày và vai trò trong thời kỳ toàn cầu hóa.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Thị trường mới 3 Giúp sinh viên hiểu Đọc chương 1, tài
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Thay đổi thị trường trong
tiếp thị

được tầm quan trọng
của logistics thu hồi, các
hoạt động logistics thu
hồi, chiến lược trong sử
dụng logistics thu hồi...

liệu [1].

Sự dịch chuyển quyền sang
khách hàng
Xác định phân khúc thị
trường
Mối quan hệ mức dịch vụ và
khách hàng
Các lãnh vực chính
Chương 2: Xây dựng mối
quan hệ với khách hàng

6 Giúp sinh viên hiểu
đượccải tiến hệ thống
nhận hàng trả, hệ thống
thông tin trong
logistics,tập trung hóa
các trung tâm quản lý
hàng trả thu hồi,tập
trung hóa các trung tâm
quản lý hàng trả, Khái
niệm không hàng trả,
thu hồi tài sản

Đọc chương 2, tài
liệu [1]. Làm bài
tập chương 2, tài
liệu [2].

2.1 Chiến lược thu hút khách
hàng
2.2 Xây dựng khách hàng
thân thuộc
2.3 Quản lý các mối quan hệ
2.4 Các thành phần của dịch
vụ khách hàng
2.5 Quản lý quá trình đáp
ứng tốt đơn hàng
2.6 Thảo luận
Chương 3: Khơi tạo giá trị
khách hàng

8 Giúp sinh viên hiểu
được chuyển dịch giá trị
từ chi nhánh sang giá trị
khách hàng, định nghĩa
giá trị khách hàng, giá
trị sửdụng, phát triển
chiến lược logistics theo
định hướng thị trường,
hệ thống giao nhận gia
tăng giá trị, chi phí dịch
vụ, tác động đến lợi
nhuận khách hàng

Đọc chương 3, tài
liệu [1]. Làm bài
tập chương 3, tài
liệu [2].

3.1 Chuyển dịch giá trị từ
chi nhánh sang giá trị khách
hàng
3.2 Định nghĩa giá trị khách
hàng
3.3 Giá trị sử dụng
3.4 Phát triển chiến lược
logistics theo định hướng thị
trường.
3.5 Hệ thống giao nhận gia
tăng giá trị

3.6 Tác động đến lợi nhuận
khách hàng
3.7 Chi phí dịch vụ
3.8 Thảo luận
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 4: Cạnh tranh
trên cơ sở thời gian

4 Giúp sinh viên hiểu
đượcvòng quay vốn,
chiến lược giảm thời
gian đưa sản phẩm ra thị
trường, kỹ thuật tái thiết
kế quá trình logistics,
thời gian gia tăng/không
gia tăng giá trị

Đọc chương 4, tài
liệu [1]. Làm bài
tập chương 4, tài
liệu [2].

4.1Vòng quay vốn
4.2 Chiến lược giảm thời
gian đưa sản phẩm ra thị
trường
4.3 Thời gian gia tăng/không
gia tăng giá trị
4.4 Kỹ thuật tái thiết kế quá
trình logistics.
4.5 Thảo luận
Chương 5: Chuỗi cung ứng
định hướng theo nhu cầu

3 Giúp sinh viên hiểu
được khách hàng theo
số đông
chiến thuật trì hoãn,
hiệu quả từ khách hàng,
chia sẻ thông tin trong
liên kết chuỗi cung ứng.
tạo ra chuỗi cung ứng ảo

Đọc chương 5, tài
liệu [1]. Làm bài
tập chương 5, tài
liệu [2].

5.1 Khách hàng theo số
đông
5.2 Chiến thuật trì hoãn
5.3 Tạo ra chuỗi cung ứng
ảo
5.4 Chia sẻ thông tin trong
liên kết chuỗi cung ứng.
5.5 Hiệu quả từ khách hàng
5.6 Thảo luận.
Chương 6: Quản lý
Logistics theo định hướng
thị trường

3 Giúp sinh viên hiểu
được từ chức năng đến
quá trình, từ sản phẩm
đến khách hàng, từ lợi
nhuận đến cách vận
hành

Đọc chương 6, tài
liệu [1]. Làm bài
tập chương 6, tài
liệu [2].6.1Từ chức năng đến quá

trình
6.2 Từ sản phẩm đến khách
hàng
6.3 Từ lợi nhuận đến cách
vận hành
6.4 Thảo luận
Chương 7: Logistics và
khách hàng toàn cầu

3 Giúp sinh viên hiểu
được Phát triển chiến
lược logistics toàn cầu,
các thảo luận chính, hệ
thống thông tin logistics
toàn cầu

Đọc chương 7, tài
liệu [1]. Làm bài
tập chương 6, tài
liệu [2].

7.1Phát triển chiến lược
logistics toàn cầu
7.2 Hệ thống thông tin
logistics toàn cầu
7.3 Các thảo luận chính
Tổng 30
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5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1] Smith John Meredith, Logistics & the out-bound supply chain, Penton,2002.
6.2 Tài liệu tham khảo
2. Incoterms 2010, NXB. Thống kê, 2013
3. Ngô Xuân Tịnh, Giáo trình Tiếp thị trong các công ty Logistics, NXB Giao thông vận
tải, 2012
4. Ngô Xuân Tịnh, Bài tập Tiếp thị trong các công ty Logistics, NXB Giao thông vận tải,
2012
5. GS.TS Bùi Xuân Lưu, PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải, Giáo trình kinh tế ngoại thương,
Nhà xuất bản lao động, 2015
6. Lebenthal Jim, Confessions of a municipal bond salesman, J. Wiley & Sons, 2006

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Lập kế hoạch và điều độ trong chuỗi cung ứng
- Mã học phần:0101120408
- Số tín chỉ: 2
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm bắt kế hoạch và điều độ trong chuỗi cung ứng và
đồng thời hiểu được tầm quan trọng của nó. Xác định được cách thức tổng quan trong
tiến hành nghiên cứu xây dựng hay cải tiến điều độ trong chuỗi cung ứng.
- Kỹ năng: Giúp sinh viên có cách nhìn tổng quan về việc lập kế hoạch, quy trình thực
hiện các công việc, phân tích những nút công việc quan trọng trong hệ thống...
- Thái độ:Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, đánh giá được
những điểm mạnh, những lợi thế, những khó khăn của các doanh nghiệp nói riêng cũng
như của việt Nam nói chung trong việc thực hiện từ đó có những đề xuất giải pháp hoàn
thiện hệ thống
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Nội dung bao gồm tổng quan về điều độ, vai trò và chức năng của điều độ, các dạng bài
toán điều độ, các mục tiêu thường gặp trong điều độ và thang đo đánh giá hiệu quả của
kỹ thuật điều độ. Môn học nghiên cứu chuyên sâu vào các thuật toán lập kế hoạch và điều
độ cho dự án,trong các chuỗi cung ứng, cách thực hiện thời gian biểu và đặc biệt cho vận
tải hàng hóa, và cách thức điều độ nguồn nhân lực. Ngoài ra môn học còn giới thiệu một
số giải thuật tối ưu hóa sử dụng phổ biến trong giải quyết các bài toán tối ưu.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1.  Giới thiệu 3 Giúp sinh viên hiểu
được tầm quan trọng
của việc lập kế hoạch..

Đọc chương 1, tài
liệu [1].1.1 . Vai trò và chức năng

1.2. Chức năng của lập kế
hoạch và điều độ trong tổ
chức
1.3.Tóm lược nội dung
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 2. Mô hình điều
độ

6 Giúp sinh viên hiểu
đượccông việc, máy
móc và các mô hình
dòng thông tin, đặc
điểm của quá trình và
ràng buộc,hàm mục
tiêu và chỉ số hiệu quả

Đọc chương 2, tài
liệu [1]. Làm bài
tập chương 2, tài
liệu [2].

2.1. Giới thiệu
2.2. Công việc, máy móc
và các mô hình dòng
thông tin
2.3. Đặc điểm của quá
trình và ràng buộc
2.4. Hàm mục tiêu và chỉ
số hiệu quả
2.5. Thảo luận
Chương 3. Lập kế hoạch
và điều độ dự án

9 Giúp sinh viên hiểu
được phương pháp
đường tới hạn (CPM),
kỹ thuật xem xét và
đánh giá chương trình
(PERT),kỹ thuật đánh
đổi thời gian và chi
phí, điều độ dự án với
ràng buộc về nhân lực

Đọc chương 3, tài
liệu [1]. Làm bài
tập chương 3, tài
liệu [2].

3.1.Giới thiệu
3.2. Phương pháp đường
tới hạn (CPM)
3.3. Kỹ thuật xem xét và
đánh giá chương trình
(PERT)
3.4 Kỹ thuật đánh đổi thời
gian và chi phí
3.5 Điều độ dự án với ràng
buộc về nhân lực
Chương 4. Lập kế hoạch
và điều độ trong chuỗi
cung ứng

4 Giúp sinh viên hiểu
đượccác cấu  hình và
định dạng chuỗi cung
ứng, mô hình hoạch
định trung hạn cho
chuỗi cung ứng, các
dạng lập kế hoạch và
điều độ trong chuỗi
cung ứng...

Đọc chương 4, tài
liệu [1]. Làm bài
tập chương 4, tài
liệu [2].

4.1. Giới thiệu
4.2. Các cấu hình và định
dạng chuỗi cung ứng
4.3. Các dạng lập kế
hoạch và điều độ trong
chuỗi cung ứng
4.4. Mô hình hoạch định
trung hạn cho chuỗi cung
ứng
4.5. Mô hình hoạch định
ngắn hạn cho chuỗi cung
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

ứng
4.6. Trường hợp điển cứu
4.7. Thảo luận
Chương 5. Lập kế hoạch
thời gian biểu

3 Giúp sinh viên hiểu
được thời gian biểu
với ràng buộc về nhân
lực, thời gian biểu với
ràng buộc về người
vận hành hay công cụ

Đọc chương 5, tài
liệu [1]. Làm bài
tập chương 5, tài
liệu [2].

5.1. Giới thiệu
5.2. Thời gian biểu với
ràng buộc về nhân lực
5.3. Thời gian biểu với
ràng buộc về người vận
hành hay công cụ
5.4. Thảo luận
CHƯƠNG 6. Lập kế
hoạch, điều độ và lập
thời gian biểu trong vận
tải hàng hóa

Giúp sinh viên hiểu
được việc lập thời
gian biểu cho tàu hỏa,
điều độ tuyến bay,
điều độ đội xe6.1. Giới thiệu

6.2. Điều độ đội xe
6.2. Điều độ tuyến bay
6.3. Lập thời gian biểu
cho tàu hỏa
6.4. Thảo luận
CHƯƠNG 7.  ĐIỀU ĐỘ
NHÂN LỰC

5 Giúp sinh viên hiểu
được điều độ ngày
nghỉ, bài toán quay
vòng, điều độ ca làm
việc

Đọc chương 6, tài
liệu [1]. Làm bài
tập chương 6, tài
liệu [2].

7.1.Giới thiệu
7.2. Điều độ ngày nghỉ
7.3. Điều độ ca làm việc

7.4. Bài toán quay vòng
đội
7.5. Điều độ đội
7.6. Thảo luận
Tổng 30

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
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5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1] Chorafas, Dimitris N., The Internet supply chain, Palgrave, 2001
6.2 Tài liệu tham khảo
2. Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị cung ứng, NXB. Tổng hợp Tp.HCM, 2016
3. Nguyễn Thị Kim Anh, Quản trị chuỗi cung ứng, NXB Đại học Mở TPHCM, 2014
4. Nguyễn Công Bình, Quản lý chuỗi cung ứng, NXB Thống kê, 2008
5. David Blanchard, Quản trị chuỗi cung ứng, những trải nghiệm tuyệt vời, NXB Lao
động- xã hội, 2013
6. MICHAEL HUGOS, Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng, NXB Tổng hợp Tp. HCM,
2010
7. F. Robert Jacobs & Richard B. Chase, Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng, NXB
Kinh tế HCM, 2015
8. Hartnut Stadtler Christoph Kilger, Supply chain Managenment and advanced planning,
2011
9. Nancy Nicosia, Nancy Y moore, Implementing Purchasing and supply chain
management, Integrated Business managemet Series Co. Publisbed with apics, 2011

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Hỗ trợ ra quyết định Logistics
- Mã học phần:0101120401
- Số tín chỉ: 02
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần:  Sinh viên phải đọc và chuẩn bị bài trước khi lên lớp.
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Môn học khảo sát việc ra quyết định trong môi trường từ xác định đến ngẫu
nhiên, từ vấn đề đơn tiêu chuẩn đến vấn đề đa tiêu chuẩn, từ vấn đề đa mục tiêu  đến vấn
đề đa thuộc tính.
- Kỹ năng: Logistics là một ngành đang rất nổi trong thị trường ngày nay, thuật ngữ
Logistics xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 80 nhưng phải đến tân những năm gần đây
thì sự phát triển của nó mới thực sự rộng lớn ở Việt Nam. Có khả năng xây dựng các mô
hình hỗ trợ ra quyết định và nắm bắt các kỹ thuật hỗ trợ ra quyết định. Sinh viên có thể áp
dụng chúng trong hỗ trợ các nhà ra quyết định giải quyết các bài toán trong lĩnh vực
logistics.
- Thái độ: Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu. Lên
lớp nghe giảng đầy đủ, hoàn thành các bài tập nhóm và bài tập cá nhân được giao.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Phương pháp hỗ trợ ra quyết định là một phần quan trọng trong lĩnh vực vận trù học hay
Khoa học quản lý. Phương pháp này giúp các nhà ra quyết định chọn lựa các phương án
dựa trên các tiêu chuẩn định lượng. Môn học trang bị các kiến thức cơ bản về lập mô
hình và ra quyết định từ các mô hình này, về việc sử dụng các kỹ thuật cụ thể cho các áp
dụng thực tế trong quản lý và điều hành các hoạt động logistics & các lĩnh vực khác.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Giới thiệu
về phân tích định lượng
Giới thiệu 3 0 Giới thiệu phương

pháp phân tích định
Nghiên cứu tài
liệu [1], [2]
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

lượng
Phân tích định lượng là

gì?
Tiếp cận phân tích định

lượng
Làm thế nào phát triển
mô hình phân tích định
lượng
Vai trò máy tính trong
phân tích định lượng

Các dạng bài toán phân
tích định lượng

Triển khai
Chương 2: Phân tích
trong ra quyết định

6

Giới thiệu Giới thiệu các bước
đưa ra quyết định

Nghiên cứu tài
liệu [1], [2], [3]

Sáu bước trong ra quyết
định
Các loại môi trường ra
quyết định
Ra quyết định trong môi
trường không chắc chắn
Ra quyết định dưới các
điều kiện rủi ro
Cây quyết định
Lý thuyết ra quyết định:
Thuyết độ hữu dụng, lý
thuyết ra quyết định đơn
tiêu chuẩn.

Chương 3: Các phương
pháp định lượng RQĐ đa

5
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

mục tiêu
Khái niệm Giới thiệu phương

pháp định lượng đa
mục tiêu

Nghiên cứu tài
liệu [1], [2],
[3],[4]

Phương pháp UOFA
(Unifying Objective
Functions Approach)
Phương pháp IA
(Interactive Approach):
Electree, STEM
Phương pháp quy hoạch
Denovo (Denovo
Programming)
Phương pháp Qui hoạch
Mục tiêu (Goal
Programming)
Chương 4: RQĐ đa tiêu
chuẩn

3

4.1.  Giới thiệu Giới thiếu RQĐ đa
tiêu chuẩn

Nghiên cứu tài
liệu [3],[4]

4.2.     Ra quyết định đa
nhân tố
4.3.     Ra quyết định đa
tiêu chuẩn
4.4.     Phương pháp
AHP (Analytic
Hierarchy Approach)
Chương 5: RQĐ nhóm 3
5.1.     Xác định mục tiêu
của các thành viên nhóm

Trang bị cho sinh
viên kiến thức về
RQĐ nhóm

Nghiên cứu tài
liệu [2],[3],[4]

5.2.     Động cơ và mâu
thuẩn
5.3.    Giải quyết mâu
thuẩn
5.4.     Kỹ thuật ra quyết
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

định nhóm
Chương 6: Các ứng
dụng

6

Mô hình kế hoạch nhân
lực

Cung cấp cho sinh
viên kỹ năng và
cách tiếp cận với
các ứng dụng

Nghiên cứu tài
liệu [3],[4]

Mô hình kế hoạch tài
chính
Mô hình kế hoạch quảng
cáo
Mô hình dự án: đánh đổi
giữa chi phí và thời gian
Chương 7 Mô hình ra
quyết định trong vận
tải và bài toán phân
công

4 0 Giới thiệu mô hình
ra quyết định

7.1.  Giới thiệu

7.2  Bài toán vận tải

7.3  Bài toán phân công

7.4  Bài toán trung
chuyển

7.5  Giải thuật sử dụng
trong mô hình vận tải

7.6  Trường hợp bài toán
vận tải đặc biệt
7.7  Phân tích vị trí nhà
máy
Tổng 30
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5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học
phần.
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1]Farahani Reza Zanjirani, Logistics Operations and management : Concepts and
Models, Waltham, 2011.
6.2 Tài liệu tham khảo

[5] Douglas M. Lambert, Fundamentals of Logistics Management.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm

[2] M. Zeleny Multiple Criteria Decision Making,  McGraw Hill, 1982
[3 Mario T.
Tabucanon

Multiple Criteria Decision Making in Industry, Elsevier,
1988.

[4]   Thomas L. Saaty Decision Making for Leaders,  Thomas L. Saaty
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: Luật Quản lý Logistics
- Mã học phần: 0101120405
- Số tín chỉ: 2
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Kiến thức:
- Hiểu được hoạt động thương mại.
- Hiểu được thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics (thương nhân trong nước và thương nhân
nước ngoài kinh doanh dịch vụ Logistics).
- Hiểu được khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân loại dịch vụ Logistics.
- Hiểu về điều kiện kinh doanh các loại dịch vụ Logistics.
- Hiểu quyền và nghĩa vụ thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics.
- Hiểu quyền và nghĩa vụ khách hàng.
- Hiểu về giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics.
- Tìm hiểu về mức bồi thường thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics khi có tổn thất
hàng hóa.
- Tìm hiểu thực trạng dịch vụ Logistics Việt Nam hiện nay.
- Tìm hiểu những nguyên nhân những tồn tại dịch vụ Logistics Việt Nam hiện nay.
- Đánh giá tiềm năng phát triển dịch vụ Logistics ở Việt Nam.
- Tìm hiểu sự phát triển dịch vụ Logistics ở một số nước khác.
2.2. Kỹ năng.
Nâng cao khả năng tư duy các vấn đề một cách khoa học và khách quan.
Hiểu về dịch vụ Logistics trong Luật Thương mại và các văn bản pháp luật có liên quan.
Nâng cao kỹ năng thuyết trình và kỹ năng phân tích.
2.3. Thái độ:
Chủ động trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương.
Chủ động trang bị những kiến thức cơ bản hoạt động thương mại.
Có thái độ khách quan và khoa học trong nghiên cứu và trao đổi những vấn đề về dịch vụ
Logistics.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần giải quyết những vấn đề cơ bản về dịch vụ Logistics được quy định trong Luật
Thương mại và Nghị định số 140/2007/NĐ-CP, cụ thể:
- Khái quát về thương nhân và hoat động thương mại
- Dịch vụ Logistics.
- Nội dung liên quan đến dịch vụ Logistics.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp với thực hành:
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chương 1: Một số vấn đề
về pháp luật.

5 - Hiểu được các vấn đề
cơ bản của pháp luật.
+ Nguốn gốc hình
thành.
+ Khái niệm
+ Đặc điểm
+ Vai trò
+ Chủ thể có thẩm
quyền ban hành pháp
luật
- Các ngành luật hiện
nay
+ Dân sự
+ Thương mại
+ Lao động
+ Hành chính….
- Logistics là một hoạt
động thương mại thuộc
ngành luật thương mại.

- Ôn lại kiến thức
về pháp luật đại
cương
Nghiên cứu trước:

+Tài liệu [1]

1.1. Văn bản pháp luật
1.1.1. Nguồn gốc hình thành
pháp luật
1.1.2. Khái niệm văn bản
quy phạm pháp luật
1.2. Chủ thể có thẩm quyền
ban hành văn bản quy phạm
pháp luật
1.3. Các ngành luật trong hệ
thống pháp luật Việt Nam

Chương2: Khái quát
thương nhân và hoạt động
thương mại

10 - Hiểu được khái niệm
thương nhân: trong
nước và nước ngoài.
- Các hoạt động thương
mại: mua bán, trao
đổi,xúc tiến thương mại,
các dịch vụ thương mại
(dịch vụ Logistics)

- Tiếp thu các kiến
thức  mới, trả lời
các câu hỏi liên
quan đến thực tiễn
nhận biết đến
doanh nghiệp và
thương nhân theo
hiểu biết.

2.1. Thương nhân

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [3]

2.1.1. Khái niệmThương
nhân
2.1.2. Phân loại thương nhân
2.1.3. Thương nhân nước
ngoài hoạt động thương mại
tại Việt Nam
2.2. Hoạt động thương mại
2.2.1. Khái niệm hoạt động
thương mại
2.2.2. Các loại hoạt động
thương mại
Chương 3: Pháp luật liên
quan đến dịch vụ Logistisc.

8 - Hiều về những vấn đề
cơ bản của dịch vụ

Tiếp thu và
nghiên cứu trên
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Logistics internet những
thông tin có liên
quan để chuẩn bị
bài tập nhóm.

3.1. Dịch vụ Logistics.

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [3]

3.1.1. Khái niệm, đặc điểm,
vai trò của dịch vụ Logistics.
3.1.2. Phân loại dịch vụ
Logistics.
3.1.3. Chủ thể liên quan đến
dịch vụ Logistics
3.2. Điều kiện kinh doanh
dịch vụ Logistics.
3.2.1 Điều kiện kinh doanh
dịch vụ Logistics chủ yếu
3.2.2. Điều kiện kinh doanh
dịch vụ Logistics liên quan
đến vận tải
3.2.3. Điều kiện kinh doanh
dịch vụ Logistics liên quan
khác
Chương4: Nội dung liên
quan đến dịch vụ Logistics

7 - Hiểu những nội dung
cơ bản về Quyền và
nghĩa vụ của thương
nhân kinh doanh dịch
vụ Logistics và khách
hàng, lưu ý những
trường hợp miễn trách
nhiệm, giới hạn trách
nhiệm của thương nhân
kinh doanh

Tiếp thu và
nghiên cứu trên
internet những
thông tin có liên
quan để chuẩn bị
bài tập nhóm theo
gợi ý.

3.1. Quyền và nghĩa vụ của
thương nhân kinh doanh
dịch vụ Logistics

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]
+Tài liệu [3]

3.2. Quyền và nghĩa vụ của
Khách hàng.
3.3. Hợp đồng dịch vụ
Logistics.
3..4. Giới hạn trách nhiệm
3.5.Miễn trách nhiệm đối với
thương nhân kinh doanh
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

dịch vụ logistics.
Tổng 30

4.2. Học phần thực hành:

Nội dung chi tiết Số
tiết Mục tiêu cụ thể

Dụng cụ,
thiết bị sử
dụng

Định mức
vật tư/SV,
nhóm SV

Nhiệm vụ
cụ thể của
sinh viên

Bài 1. Làm bài tập nhóm
và thuyết trình, kiểm tra
để đánh giá 20% tham gia
lớp học

06 - Tìm hiểu một số vấn
đề về thực trạng
Logistics ở Việt Nam:
thực trạng, tồn tại,
nguyên nhân, tiềm năng
phát triển, những quy
định pháp luật liên quan
đến dịch vụ Logistics
như Luật hàng không
dân dụng, tập quán vận
tải…

Máy chiếu,
;laptop,
trình bày
bằng
powerpoint

Chia làm 06
nhóm, mỗi
nhóm 5-6
người

Có 06 vấn
đề được
đặt ra, mỗi
vấn đề có
05-06 vấn
đề để từng
cá nhân
sinh viên
thực hiện

Bài 2. Làm bài tập nhóm
và thuyết trình, kiểm tra
để 20% giữa kỳ

06 - Tìm hiểu về một số
công ty thực hiện dịch
vụ Logistics trong nước
và ngoài nước để có
nhận định so sánh, rút
kinh nghiệm về dịch vụ
Logistics ở Việt Nam.

Máy chiếu,
;laptop,
trình bày
bằng
powerpoint

Chia làm 06
nhóm, mỗi
nhóm 5-6
người

Có 06 vấn
đề được
đặt ra, mỗi
vấn đề có
05-06 vấn
đề để từng
cá nhân
sinh viên
thực hiện

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học phần.
Dự lớp; Thảo luận; Bản thu hoạch
Kiểm tra thường xuyên
5.2. Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần.
- Thi viết(trắc nghiệm và tự luận)
- 5.3. Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần.
- Thi viết (trắc nghiệm và tự luận)
6. Tài liệu học tập:
6.1 Tài liệu bắt buộc
[1] DaganzoCarlos F., Logistics systems analysis, Spinger, 2010.
6.2 Tài liệu tham khảo
2. Giáo trình Luật Thương mại của Trường Đại học Luật Hà Nội và tập bài giảng của Trường
Đại học Luật TPHCM.
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3. Các Tạp chí Luật học của Tạp chí lập pháp, Tạp chí khoa học pháp lý, Viện nghiên cứu Nhà
nước và Pháp luật.
4. Văn bản pháp luật có liên quan đến pháp Luật Thương mại (Luật Thương mại 2005, Luật
Hàng không dân dụng 2006, Nghị định số 140/2007/NĐ-CP…)

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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NỘI DUNG HỌC PHẦN CHUẨN ĐẦU RA

STT
Mã
môn
học

Tên môn học Mã học
phần Số tín chỉ

Học phần:
học trước

(a),
tiên quyết

(b)
song hành

(c)
1 Tin học 8

121912 Mos  Word 3(1,2,6)
121911 Mos  Powerpoint 2(1,1,4)
121910 Mos Excel 3(1,2,6)

2 Kỹ năng mềm 6

121909

Phương pháp học đại học tư duy
sáng tạo
Scientific research methods and
Creative thinking

2(2, 0, 4)

121906
Kỹ năng giao tiếp cơ bản
Basic communication skills

2(2, 0, 4)

121907
Kỹ năng giao tiếp nâng cao
Advanced communication skills

2(2, 0, 4)

3 Ngoại ngữ 18

121900
Tiếng Anh (P1)
English (part 1)

3(3,0,6)

121901
Tiếng Anh (P2)
English (Part 2)

3(3,0,6)

121902 Tiếng Anh (P3)
English (Part 3)

3(3,0,6)

121903 Tiếng Anh (P4)
English (Part 4)

3(3,0,6)

121904 Tiếng Anh (P5)
English (Part 5)

3(3,0,6)

121905 Tiếng Anh (P6)
English (Part 6)

3(3,0,6)

Tổng cộng 32
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Thông tin chung

- Tên học phần: Phương pháp học đại học và tư duy sáng tạo
Mã học phần:
Số tín chỉ: 2 tín chỉ
Học phần tiên quyết/học trước: Không
Các yêu cầu đối với học phần: Học trong học kỳ I
Mục tiêu của học phần
2.1 Phương pháp học đại học
Kiến thức: môn học giúp cho sinh viên hiểu được bản chất và phương pháp của hoạt động
học tập bậc đại học và sự khác nhau giữa học tập bậc phổ thông và bậc đại học.
Kỹ năng: hiểu và vận dụng được các phương pháp học tập cơ bản ở bậc đại học như: biết
cách xây dựng được mục tiêu, kế hoạch học tập cá nhân hiệu quả trong suốt quá trình học
tập đại học;cách tìm kiếm, sàng lọc, phân tích, tổng hợp và phân loại, lưu trữ và sử dụng
các tài liệu học tập; đọc tài liệu, ghi chép bài giảng trên lớp hiệu quả, tóm tắt nội dung
học phần và cách thực hiện các dạng bài thi; phương pháp tự học cá nhân, hoạt động
nhóm và kỹ năng học tập suốt đời;
Thái độ: chủ động và tự giác trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện trong
quá trình học tập bậc đại học.
2.2 Tư duy sáng tạo
Kiến thức: giúp cho sinh viên bước đầu tiếp cận với phương pháp tư duy tích cực, sáng
tạo để tăng cường khả năng tư duy trong một tình huống, một vấn đề hay một lĩnh vực cụ
thể nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc, thúc đẩy nhanh quá trình hoạt động sáng
tạo.
Kỹ năng: hình thành thói quen tư duy trước để tìm ra hướng tích cực nhất trong mọi vấn
đề của cuộc sống. Vận dụng được các phương pháp sáng tạo để tìm ra các phương án, các
lời giải từ một phần đến toàn bộ cho các vấn đề nan giải trong lĩnh vực của ngành hoặc
các vấn đề xã hội hiện nay.
Thái độ:giúp người học nâng cao khả năng tư duy tích cực và sáng tạo trong mọi hoạt
động học tập, làm việc và cuộc sống.
Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp học
đại học và phương pháp tư duy sáng tạo. Học phần bao gồm 2 chuyên đề chính như sau:
Chuyên đề 1. Phương pháp học đại học
Chuyên đề 2. Tư duy sáng tạo
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Nội dung chi tiết và kế hoạch giảng dạy của học phần
Hình thức – Phương pháp tổ chức dạy và học
Sử dụng kết hợp các hình thức, phương pháp dạy và học sau:
Diễn giảng, thảo luận/thuyết trình theo nhóm, đóng vai, hỏi – đáp nhanh, bài tập tình
huống, trò chơi, hoạt động ngoai khóa,…
Phương tiện dạy và học
Máy chiếu, bảng đứng, giấy (A0, A4, A5,…), giấy màu, kéo, bút lông màu,…
Nội dung chi tiết

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ
cụ thể của
sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Chuyên đề 1. Phương pháp học đại học (15 tiết)
1.1 Môi trường học
tập bậc đại học

1 Hiểu được bản chất
hoạt động học tập và
nghiên cứu bậc đại
học.

Sinh viên đọc
trước tư liệu;
xây dựng kế
hoạch cho
bản thân;
thực hiện bài
tập cá nhân
về nhà.

1.1.1 Bản chất của giáo
dục đại học

1.1.2 Giá trị của giáo
dục đại học

1.2Cách xác lập mục
tiêu và xây dựng kế
hoạch

1 2 Biết cách xác định
mục tiêu và xây
dựng kế hoạch học
tập cho mình một
cách hiệu quả nhất1.2.1. Tạo động lực bản

thân
1.2.2Cách xác lập mục
tiêu học tập
1.2.3 Cách xây dựng kế
hoạch học tập
1.3. Phương pháp thu
thập và xử lý thông tin
hiệu quả

1 3 Biết cách tìm kiếm,
sàng lọc, phân loại,
lưu trữ và sử dụng
hiệu quả các tài liệu
học tập từ nhiều
nguồn khác nhau
phục vụ cho việc học
tập, nghiên cứu và

Sinh viên học
tại phòng
máy và thực
hành kỹ năng
theo hướng
dẫn.

1.3.1Phương pháp tìm
kiếm tài liệu học tập
1.3.2 Phương pháp sàng
lọc và xử lý tài liệu học
tập
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1.3.3 Phương pháp lưu
trữ tài liệu học tập

thực hành học phần.

1.3.4 Phương pháp sử
dụng tài liệu học tập
1.4 Phương pháp đọc,
ghi chép, ôn tập và thi
cử

2 2 Sinh viên biết cách
rèn luyện cho mình
các kỹ năng đọc, ghi
chép, ôn tập và thi cử
để phục vụ học tập
một cách hiệu quả.

1.4.1. Phương pháp đọc
1.4.2. Phương pháp viết
1.4.3. Phương pháp ôn
tập
1.4.4. Phương pháp làm
bài thi
1.5Phương pháplàm
làm việc nhóm

1 2 Sinh viên biết cách
phối hợp nhau để
hoàn thành công việc
một cách hiệu quả.

Sinh viên vận
dụng kỹ năng
thực hiện
nhiệm vụ
chung của
nhóm.

Chuyên đề 2. Tư duy sáng tạo (15 tiết)

2.1 Tư duy tích cực 1 3 Sinh viên nắm được
những khái niệm cơ
bản và lợi ích của tư
duy tích cực trong
học tập, công việc,
cuộc sống; phân tích
được các nguyên
nhân làm hạn chế tư
duy tích cực; nhận
biết thực tế của bản
thân về mức độ tư
duy tích cực làm cơ
sở rèn luyện tư duy
tích cực.

Sinh viên thảo
luận nhóm,
hoạt động và
thực hành kỹ
năng theo
hướng dẫn của
GV.

2.1.1 Khái niệm và vai
trò của tư duy tích cực
2.1.2 Các nguyên nhân
làm hạn chế tư duy tích
cực
2.1.3 Đo lường tư duy
tích cực

2.1.4 Các giải pháp rèn
luyện tư duy tích cực

2.2 Tư duy sáng tạo 1 3
2.2.1 Các khái niệm cơ
bản về TDST

Sinh viên biết được
các khái niệm, vai
trò, tiêu chí nhận
diện những rào cản
và động lực của sự
sáng tạo.

Sinh viên
thảo luận
nhóm, hoạt
động và thực
hành kỹ năng
theo hướng
dẫn của GV.

2.2.2 Vai trò của TDST
2.2.3 Những rào cản
của TDST
2.2.4 Khơi dậy động lực
sáng tạo
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5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
Đánh giá: Hoàn thành/không hoàn thành
Sinh viên được đánh giá hoàn thành khi:
Tham dự tối thiểu 75% số tiết lên lớp
Hoàn thành các bài tập/hoạt động theo yêu cầu của giảng viên.
6. Tài liệu học tập
6.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Bài giảng do giảng viên cung cấp;
6.2. Tài liệu tham khảo

6.2.1 Tài liệu tham khảo về Phương pháp học đại học
[1]. Lê Thị Xuân (2016), Bài giảng phương pháp học tập bậc đại học, Trường đại học

Bà Rịa – Vũng Tàu;
[2]. Lại Thế Luyện (2014), Kỹ năng tự học suốt đời, NXB Thời đại;
[3]. Nguyễn Duy Cần (2017), Tôi tự học, NXB Trẻ;
[4]. 1980 Books (2017), Học khôn ngoan để dẫn đầu, NXB Thế giới;
[5]. 1980 Books, (2017), Học siêu tốc nhờ tư duy khác biệt, NXB ĐH KT Quốc dân.

6.2.2 Tài liệu tham khảo về Tư duy sáng tạo
[1].Hoàng Văn Kiếm (2016), Bài giảng đa phương tiện Tư duy sáng tạo, Trường ĐH BR-
VT (Lưu hành nội bộ);
[2]. Micheal Michalko (Hải Đăng dịch) (2016), Trò chơi tư duy, NXB Thế Giới, HN;
[3]. Rob Eastaway (Phạm Anh Tuấn – dịch) (2015), Đổi mới tư duy – 101 cách khơi
nguồn sáng tạo, NXB Trẻ, TP.HCM;

[4]. Tonny và Barry Buzan (2009),Bản đồ tư duy, NXB Tổng hợp, TP.HCM;
[5]. Napoleon Hill (2012), Chìa khóa tư

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm

2.3 Phương pháp sáng
tạo SCAMPER

Sinh viên hiểu được
phương pháp
SCAMPER và vận
dụng vào trong các
hoạt động thực tiễn
trong đời sống.

Sinh viên
thảo luận
nhóm, hoạt
động và thực
hành kỹ năng
theo hướng
dẫn của GV.

2.3.1 Giới thiệu phương
pháp SCAMPER

1 3

2.3.2 Vận dụng các
nguyên lý sáng tạo
SCAMPER

1 2

Tổng 10 20
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: Kỹ năng giao tiếp cơ bản
- Mã học phần:
- Số tín chỉ:2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Các yêu cầu đối với học phần: Học ở học kỳ II
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: môn học trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về kỹ năng giao tiếp,
bao gồm: các khái niệm, các phương pháp, nguyên tắc cơ bản để giao tiếp thành công.
- Kỹ năng: giúp cho người học nâng cao khả năng giao, biết cách vận dụng một cách hiệu
quả các nguyên tắc, nghệ thuật giao tiếp: ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, khả năng thuyết
trình từ đó nâng cao hiệu quả trong công việc và cuộc sống.
- Thái độ:giúp người học nhận thức được vai trò của kỹ năng giao tiếp và quan tâm đến
phân tích và giải quyếtcác vấn đề nảy sinh trong thực tiễn một cách hiệu quả, sáng tạo.
3. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về giao tiếp phi ngôn ngữ và
ngôn ngữ, kỹ năng thuyết trình hiệu quả. Thông qua các khái niệm, các công cụ, phương
pháp trong giao tiếp cơ bản sẽ giúp cho sinh viên dần hình thành kỹ nănggiao tiếp và biết
cách vận dụng vào trong học tập, công việc và cuộc sống một cách hiệu quả. Nội dung
học phần bao gồm 3 chuyên đề chính với những nội dung cụ thể như sau:
Chuyên đề 1. Kỹ năng Giao tiếp phi ngôn ngữ
Chuyên đề 2. Kỹ năng Giao tiếp thông qua ngôn ngữ
Chuyên đề 3. Kỹ năng Thuyết trình
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1 Hình thức - phương pháp tổ chức dạy và học
Sử dụng kết hợp các hình thức, phương pháp dạy và học: Diễn giảng, thảo luận theo
nhóm, đóng vai, hỏi – đáp nhanh, bài tập tình huống, trò chơi, hoạt động ngoại khóa,…
Phương tiện dạy và học
Phương tiện dạy học bao gồm: máy chiếu, bảng, giấy (A0, A4,A5,…), giấy màu, kéo, bút
lông màu,…
Nội dung chi tiết

Nội dung chi tiết Số tiết
Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ

cụ thể củaLên lớp Thí
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Lý

thuy
ết

Bài

tập,
thả
o
luậ
n

nghiệ
m,
thực
hành,
điền
dã

sinh viên

Chuyên đề 1. Kỹ năng Giao tiếp phi ngôn ngữ (10 tiết)
1.1 Khái niệm giao tiếp và văn
hóa giao tiếp

1 1 3 Trang bị cho sinh
viên kỹ năng cần thiết
để giao tiếp phi ngôn
ngữ hiệu quả.

Sinh viên,
hoạt động và
thực hành kỹ
năng giao tiếp
phi ngôn ngữ

1.2 Các loại hình giao tiếp
1.3 Ngôn ngữ cử chỉ
1.4 Ngôn ngữ hình thể
1.5 Nghệ thuật lắng nghe
1.6 Ảnh hưởng của trang phục
đối với giao tiếp
1.7 Một số lời khuyên để giao
tiếp phi ngôn ngữ hiệu quả
Chuyên đề 2. Kỹ năng Giao tiếp thông qua ngôn ngữ (10 tiết)

2.1 Giao tiếp qua lời nói 1 1 3 Trang bị cho sinh
viên kỹ năng cần thiết
để giao tiếp ngôn ngữ
nói và viết hiệu quả.

Sinh viên
hoạt động và
thực hành kỹ
năng giao
tiếp qua
ngôn ngữ

2.2 Giao tiếp qua thư tín
2.3 Giao tiếp qua điện thoại
2.4 Giao tiếp qua văn bản
2.5 Nghệ thuật giao tiếp
hiệu quả thông qua ngôn ngữ
2.6 Những điều nên tránh
để giao tiếp hiệu quả
Chuyên đề 3. Kỹ năng Thuyết trình (10 tiết)
3.1 Khái niệm thuyết trình 1 1 3 Trang bị cho sinh

viên kỹ năng cần thiết
để tự tin và thành
công khi thuyết trình,
nói chuyện trước đám
đông.

Sinh viên
hoạt động và
thực hành kỹ
năng thuyế
trình.

3.2 Vai trò của thuyết trình
3.3 Những khó khăn và cách
khắc phục khi thuyết trình
trước đám đông
3.4 Các nguyên tắc cơ bản để
thuyết trình hiệu quả
3.5 Quy trình 3 bước
– thuyết trình

3.6 Một số lời khuyên (Tips)

Tổng: 30 tiết 10 20
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5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
Đánh giá: Hoàn thành/không hoàn thành
Sinh viên được đánh giá hoàn thành khi:
Tham dự tối thiểu 75% số tiết lên lớp
Hoàn thành các bài tập/hoạt động theo yêu cầu của giảng viên.
6. Tài liệu học tập
6.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Bài giảng do giảng viên cung cấp;
6.1. Tài liệu tham khảo
[1].LeiL Lowndes (Tb 2017), Nghệ thuật giao tiếp để thành công, NXB Lao động - Xã
hội;
[2]. Gregory Hartly and Maryann Karinch (Tb 2017), Cẩm nang ngôn ngữ cơ thể,NXB
Trẻ, TP.HCM.
[3]. Lê Duyên Hải (2016), 79 quy tắc hay trong giao tiếp, NXB Phụ nữ;
[4]. Phạm Nguyễn (2016), 101 cách đối phó với người ngang ngược, NXB Thanh Niên,
TP.HCM;
[5]. Andrii Sedniev (Tb 2017), 30 giây ma thuật trong diễn thuyết, NXB Lao động.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: Kỹ năng giao tiếp nâng cao
- Mã học phần:
- Số tín chỉ:2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết/học trước:Giao tiếp cơ bản
- Các yêu cầu đối với học phần: Học ở học kỳ III/IV
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: môn học trang bị cho sinh viên nội dung, cách giải quyết vấn đề, ra quyết
định; hiểu cách tìm việc, viết CV, thư tìm việc, các bước chuẩn bị cho buổi phỏng vấn
thành công; các kỹ năng cần thiết trong bán hàng chuyên nghiệp.
- Kỹ năng: hình thành và nâng cao các kỹ năng giao tiếp qua các kỹ năng giải quyết vấn
đề, ra quyết định, kỹ năng phỏng vấn tìm việc và kỹ năng bán hàng.
- Thái độ: giúp người học ý thức được tầm quan trọng của các kỹ năng giao tiếp nâng cao
và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện các kỹ năng của mình để gặt hái thành công trong
mọi lĩnh vực của đời sống.
3. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần bao gồm 3 chuyên đề chính với những nội dung cụ thể như sau:
Chuyên đề 1. Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định
Chuyên đề 2. Kỹ năng Bán Hàng
Chuyên đề 3. Kỹ năng Viết CV và Phỏng vấn tìm việc
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
4.1 Hình thức - Phương pháp tổ chức dạy và học
Sử dụng kết hợp các hình thức, phương pháp dạy và học sau:
Diễn giảng, thảo luận/thuyết trình theo nhóm, đóng vai, hỏi – đáp nhanh, bài tập tình
huống, trò chơi, hoạt động ngoại khóa,…
4.2 Phương tiện dạy và học
Máy chiếu, bảng đứng, giấy (A0, A4,A5,…), giấy màu, kéo, bút lông màu,…
4.3 Nội dung chi tiết

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ
cụ thể của
sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệ
m,
thực
hành,
điền
dã

Lý

thuy
ết

Bài

tập,
thả
o
luậ
n
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ
cụ thể của
sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệ
m,
thực
hành,
điền
dã

Lý

thuy
ết

Bài

tập,
thả
o
luậ
n

Chuyên đề 1. Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định

1.1 KN giải quyết vấn đề 2 3 Sinh viên biết cách
nhận diện vấn đề, ứng
dụng một số nguyên
lý cơ bản trong giải
quyết vấn đề

Sinh viên thảo
luận nhóm,
hoạt động và
thực hành kỹ
năng giải
quyết vấn đề.

1.1.1 Vấn đề?

1.1.2 Phân loại vấn đề
1.1.3 Nguyên nhân của vấn đề
1.1.4 Ứng dụng 5WHY, 5W1H
trong giải quyết vấn đề
1.1.5 Ứng dụng PDCA trong
giải quyết vấn đề
1.1.6 Một số lời khuyên
1.2 Kỹ năng ra quyết định 1 4 Trên cơ sở nhận diện

vấn đề, phân loại vấn
đề, hiểu các phương
pháp ra quyết định để
hạn chế đưa ra những
quyết định sai lầm.

Sinh viên thảo
luận nhóm,
hoạt động và
thực hành kỹ
năng ra quyết
định.

1.2.1 Quyết định?
1.2.2 Các phương pháp ra
quyết định
1.2.3 Nguyên nhân cơ bản dẫn
đến quyết định sai lầm
1.2.4 Các bước ra quyết định
(TASC)

1.2.5 Một số lời khuyên (Tips)

Chuyên đề 2. Kỹ năng Bán Hàng (10 tiết)

2.1 Khái niệm và vai trò của
bán hàng

2 3
Sinh viên có cái nhìn
khái quát về bán
hàng, định vị mối
quan hệ mua bán; các
hình thức bán hàng,
các loại hình sản
phẩm và tầm quan
trọng của việc rèn

Sinh viên
thảo luận
nhóm, hoạt
động và thực
hành kỹ
năng bán
hàng với
những tình

2.1.1 Khái niệm

2.1.2 Vai trò của bán hàng

2.1.3 Các loại hình sản phẩm

2.1.4 Các hình thức bán hàng
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ
cụ thể của
sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệ
m,
thực
hành,
điền
dã

Lý

thuy
ết

Bài

tập,
thả
o
luậ
n

luyện kỹ năng bán
hàng ở mỗi người.

huống giả
định.

2.2 Kỹ năng bán hàng
thành công

1 4
Sinh viên hiểu được
những việc cần chuẩn
bị cho một buổi bán
hàng thành công
(trước, trong và sau
bán hàng)

2.2.1 Trước bán hàng
2.2.1 Trong bán hàng

2.2.1 Sau bán hàng

2.2.4 Một số lời khuyên (Tips)

Chuyên đề 3. Kỹ năng Viết CV và PV tìm việc (10 tiết)
3.1 Kỹ năng tìm việc và viết
CV

2 3 Sinh viên biết cách
tìm kiếm việc làm
phù hợp; có cái nhìn
khái quát về cấu trúc
một CV mẫu tiếng
Anh và tiếng Việt;
hiểu rõ cấu trúc một
thư ứng tuyển, cách
gửi thư tìm việc

Sinh viên
thảo luận
nhóm, hoạt
động và thực
hành kỹ
năng viết CV

3.1.1 Kỹ năng tìm việc
3.1.2 Cách viết CV tiếng Việt
và tiếng Anh

3.1.3 Cách viết thư ứng tuyển

3.2 Kỹ năng Phỏng vấn tìm
việc

1 4 Sinh viên hiểu những
việc cần làm trước
khi đi phỏng vấn;
hiểu được cụ thể một
buổi phỏng vấn diễn
ra như thế nào, những
câu hỏi thường gặp
của nhà phỏng vấn là
gì và cách trả lời ra
sao và những việc
cần làm sau phỏng
vấn tìm việc

Sinh viên
thảo luận
nhóm, hoạt
động và thực
hành kỹ
năng phỏng
vấn.

3.2.1 Các bước chuẩn bị trước
phỏng vấn
3.2.2 Trong phỏng vấn
3.2.3 Những việc nên làm sau
phỏng vấn
3.2.4 Một số lời khuyên (Tips)

Tổng: 30 tiết 9 21
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5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
Đánh giá: Hoàn thành/không hoàn thành
Sinh viên được đánh giá hoàn thành khi:
Tham dự tối thiểu 75% số tiết lên lớp
Hoàn thành các bài tập/hoạt động theo yêu cầu của giảng viên.
6. Tài liệu học tập
6.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Bài giảng do giảng viên cung cấp;
6.1. Tài liệu tham khảo
[1].William T. Brooks (Tb 2017), Kỹ năng Bán hàng, NXB Lao động – Xã hội;
[2]. Donald J. Trump (2005), Nghệ thuật đàm phán, NXB Trẻ;
[3]. Alpha Books (Tb 2015), Vượt qua thử thách trong phỏng vấn tuyển dụng, NXB Lao
động, Hà Nội;
[4]. Ros Ray (Thu Hiền dịch) (2015), Phỏng vấn tuyển dụng – Thật đơn giản, NXB Lao
Động, Hà Nội;
[5]. 1980 Books (2015), Tư duy sáng tạo trong lập kế hoạch và giải quyết vấn đề, NXB
Đại học Kinh tế quốc dân;
[6]. https://www.topcv.vn

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm



271

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Tiếng Anh 1
- Mã học phần:
- Số tín chỉ: 3
- Học phần tiên quyết/học trước: không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): học phần này dành cho sinh viên năm 1

2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
+ Được trang bị kiến thức từ vựng và các kỹ năng trong thế kỷ 21, các phương pháp dạy

và học đổi mới.
+ Được cập nhật kiến thức thông qua những nội dung phong phú về những đề tài

toàn cầu.
+ Được tiếp cận phương pháp học tập mới thông qua việc học online.
- Kỹ năng:
+Kỹ năng cứng: Sinh viên

Sử dụng được Tiếng Anh cơ bản, nghe, nói trong giao tiếp hàng ngày với người bản xứ.
Có khả năng làm bài tập ngữ pháp căn bản.

+Kỹ năng mềm: Sinh viên
Có kỹ năng giao tiếp tốt và xử lý tình huống thông thường bằng Tiếng Anh.
Biết làm việc theo nhóm và độc lập.
- Thái độ:
Thích nghi và tuân thủ theo những quy định của nhà trường như đi học chuyên cần, tôn
trọng thầy cô, hòa đồng với bạn bè, không làm việc riêng trong lớp, nghiêm túc nghe
giảng và có ý thức xây dựng bài học thông qua các hoạt động làm việc theo nhóm.
Có ý thức phát huy tính năng động, sáng tạo, tự tin trong giao tiếp với người nước ngoài,
tự giác học và làm bài tập online.

3. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần Tiếng Anh 1 với giáo trình LIFE A1 gồm 6 unit đầu tiên với 7 phần mỗi

unit và phần ôn tập sau mỗi unit, chú trọng vào tất cả kỹ năng như xây dựng vốn từ vựng,
ngữ pháp căn bản, nghe, nói đơn giản trong giao tiếp hàng ngày. Phần Đọc giới thiệu về
con người, địa danh, văn hóa các nơi trên thế giớivà các chủ đề giao thông, môi trường,
công nghệ kỹ thuật,… được cập nhật mới nhất. Phần Viết cho sinh viên kỹ năng sử dụng
từ chính xác. Đặc biệt sinh viên có tài khoản online để học nghe và làm bài tập trực tuyến
với nhiều dạng bài tập đa dạng, hấp dẫn.

4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

Unit 1. Hello 4 2 Giúp sv nghe đọcbảng chữ cái
tiếng Anh, số đếm, cách chào
hỏi, giới thiệu thông tin cá
nhân. Từ vựng về quốc gia,
quốc tịch, công việc.Động từ
BE. Cách viết hoa.

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng. Truy
cập và làm bài tập
online

Unit 2. Holidays 4 2 Tiếp tục học số đếm, màu sắc,
trình bày thông tin cá nhân, mô
tả nơi chốn. ĐT BE. Viết câu.
Giao tiếp đơn giản.

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng. Truy
cập và làm bài tập
online

Unit 3. Families 4 2 Cung cấp từ vựng, cách giới
thiệu gia đình, tuổi tác, các dịp
quan trọng trong gia đình. Tính
từ sở hữu. Viết câu đơn giản.

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng. Truy
cập và làm bài tập
online.

MID-TEST 3
Unit 4. Cities 4 2 Cung cấp từ vựng và kiến thức

về các địa điểm trọng yếu
trong thành phố, múi giờ và
thời gian biểu. Giới từ. Cách
viết bưu thiếp.

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng. Truy
cập và làm bài tập
online

Unit 5.
Inventions

4 2 Cung cấp kiến thức về các phát
minh mới và các thiết bị công
nghệ hiện đại mới. Cách viết
email.

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng. Truy
cập và làm bài tập
online

Unit 6. Passions 4 2 Giúp sv cách nói về sở thích,
các loại thực phẩm, tính từ chỉ
ý kiến. Hiện tại đơn với ĐT
thường. Cách sử dụng Đại từ.

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng. Truy
cập và làm bài tập
online

REVIEW 4 2 Kiểm tra cuối khóa. Thực hành
các phần đã học.

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng. Truy
cập và làm bài tập
online

Tổng: 45 28 17

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Bài kiểm tra thường xuyên: chiếm 20%, là điểm trung bình cộng của các

điểm chuyên cần, thái độ học tập của sinh viên và bài kiểm tra thường xuyên.
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- Thái độ chuyên cần học tập được tính dựa trên số tiết sinh viên tham gia vào buổi
học trên lớp đúng và đủ giờ, tôn trọng thầy cô, hòa đồng với bạn bè, không làm việc riêng
trong lớp, nghiêm túc nghe giảng và có ý thức xây dựng bài học thông qua các hoạt động
làm việc theo nhóm.

- Bài kiểm tra thường xuyên được tổ chức sau từng bài học qua việc lựa chọn ngẫu
nhiên một vài sinh viên trả lời những câu hỏi hướng đến trọng tâm của bài nhằm đánh giá
mức độ tiếp thu của sinh viên.

5.2. Điểm thi giữa học phần:Bài kiểm tra giữa kỳ: chiếm 20% tổng điểm thành
phần.

- Giảng viên tự tổ chức kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ cho sinh viên dựa trên nội
dung học phần đã học. Lịch thi kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ được gửi về TT Tin học –
Ngoại Ngữ trước 2 tuần.

5.3. Bài kiểm tra kết thúc học phần: chiếm 60%, TT tổ chức thi tập trung theo
lịch thi của TT Tin học - Ngoại Ngữ.
6. Tài liệu học tập:
6.1. Tài liệu bắt buộc:
[1]. Jane Short,Get Ready For IELTS –Pre-Intermediate,Collins COBUILD Publishing.
6.2. Tài liệu tham khảo:
1. Helen Stephenson, Paul Dummett, John Hughes, Life (A1), Oxford University Press,
2015
6.3. Các website:

2. Tài khoản truy cập MyELT.heinle.comcho sinh viên

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Tiếng Anh 2
- Mã học phần:
- Số tín chỉ: 3
- Học phần tiên quyết/học trước:Tiếng Anh 1
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): học phần này dành cho sinh viên năm

1đã học qua học phần Tiếng Anh 1.
2. Mục tiêu của học phần

- Kiến thức:
+ Được trang bị kiến thức từ vựng và các kỹ năng trong thế kỷ 21, các phương pháp dạy

và học đổi mới.
+ Được cập nhật kiến thức thông qua những nội dung phong phú về những đề tài

toàn cầu.
+ Được tiếp cận phương pháp học tập mới thông qua việc học online.
- Kỹ năng:
+Kỹ năng cứng: Sinh viên

Sử dụng được Tiếng Anh cơ bản, nghe, nói trong giao tiếp hàng ngày với người bản xứ.
Có khả năng làm bài tập ngữ pháp căn bản.

+Kỹ năng mềm: Sinh viên
Có kỹ năng giao tiếp tốt và xử lý tình huống thông thường bằng Tiếng Anh.
Biết làm việc theo nhóm và độc lập.

- Thái độ:
Thích nghi và tuân thủ theo những quy định của nhà trường như đi học chuyên

cần, tôn trọng thầy cô, hòa đồng với bạn bè, không làm việc riêng trong lớp, nghiêm túc
nghe giảng và có ý thức xây dựng bài học thông qua các hoạt động làm việc theo nhóm.

Có ý thức phát huy tính năng động, sáng tạo, tự tin trong giao tiếp với người nước
ngoài, tự giác học và làm bài tập online.
3. Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Tiếng Anh 2 với giáo trình LIFEA1 gồm 6 unit cuối với 7 phần mỗi unit
và phần ôn tập sau mỗi unit, chú trọng vào tất cả kỹ năng như xây dựng vốn từ vựng, ngữ
pháp căn bản, nghe, nói đơn giản trong giao tiếp hàng ngày. Phần Đọc giới thiệu về con
người, địa danh, văn hóa các nơi trên thế giớivà các chủ đề giao thông, môi trường, công
nghệ kỹ thuật,… được cập nhật mới nhất. Phần Viết cho sinh viên kỹ năng sử dụng từ
chính xác. Đặc biệt sinh viên có tài khoản online để học nghe và làm bài tập trực tuyến
với nhiều dạng bài tập đa dạng, hấp dẫn.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần



275

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

Unit 7. Different lives 4 2 Giúp sinh viên hiểu
biết về cuộc sống học
đường, thời tiết, con
người ở các quốc gia
khác nhau, hoạt động ở
các mùa trong năm.
Thì HTĐ. Cách viết
đoạn văn.

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng.
Truy cập và làm
bài tập online

Unit 8. Routines 4 2 Giúp sv từ vựng về
hoạt động điển hình
trong ngày, vài công
việc, ngành nghề cụ
thể. Hỏi đáp về hoạt
động hàng ngày. Viết
email. HTĐ với trạng
từ chỉ sự thường xuyên

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng.
Truy cập và làm
bài tập online

Unit 9. Travels 4 2 Cung cấp từ vựng về
thời trang và những vật
dụng cần thiết khi đi du
lịch, nơi ở, điểm đến.
Cách sử dụng there
is/there are. Giao tiếp
trong khách sạn. Cách
nối câu với because.

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng.
Truy cập và làm
bài tập online.

MID-TEST 3
Unit 10. History 4 2 Giúp sv cách đọc và

viết ngày tháng, biết
một số nhân vật nổi
tiếng trong lịch sử.
Thực hành nói về
những sự kiện quan
trọng. QK đơn với BE.
Viết blog, sử dụng
when để nối câu

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng.
Truy cập và làm
bài tập online

Unit 11. Discovery 4 2 Cung cấp sv những
hoạt động khám phá,
mạo hiểm, câu chuyện

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng.
Truy cập và làm
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý

thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

bí ẩn về người băng,
khám phá Madagascar.
Giao tiếp, kể chuyện về
quá khứ. Viết email.

bài tập online

Unit 12. The
weekend

4 2 Giúp sv biết hoạt động
ở nhà và xã hội vào
cuối tuần. Thì HTTD.
Viết thư mời. Nói về
hoạt động cuối tuần.

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng.
Truy cập và làm
bài tập online

REVIEW 4 2 Kiểm tra cuối khóa.
Thực hành các phần đã
học.

Truy cập và làm
bài tập online

Tổng: 45 28 17
5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần

5.1. Bài kiểm tra thường xuyên: chiếm 20%, là điểm trung bình cộng của các
điểm chuyên cần, thái độ học tập của sinh viên và bài kiểm tra thường xuyên.

- Thái độ chuyên cần học tập được tính dựa trên số tiết sinh viên tham gia vào buổi
học trên lớp đúng và đủ giờ, tôn trọng thầy cô, hòa đồng với bạn bè, không làm việc riêng
trong lớp, nghiêm túc nghe giảng và có ý thức xây dựng bài học thông qua các hoạt động
làm việc theo nhóm.

- Bài kiểm tra thường xuyên được tổ chức sau từng bài học qua việc lựa chọn ngẫu
nhiên một vài sinh viên trả lời những câu hỏi hướng đến trọng tâm của bài nhằm đánh giá
mức độ tiếp thu của sinh viên.

5.2. Điểm thi giữa học phần:Bài kiểm tra giữa kỳ: chiếm 20% tổng điểm thành
phần.

- Giảng viên tự tổ chức kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ cho sinh viên dựa trên nội
dung học phần đã học. Lịch thi kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ được gửi về TT Tin học -
Ngoại Ngữ trước 2 tuần.

5.3. Bài kiểm tra kết thúc học phần: chiếm 60%, TT tổ chức thi tập trung theo
lịch thi của TT Tin học - Ngoại Ngữ.
6. Tài liệu học tập:

6.1. Tài liệu bắt buộc:
[1]. Jane Short,Get Ready For IELTS –Pre-Intermediate,Collins COBUILD Publishing.

6.2. Tài liệu tham khảo
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[2].Helen Stephenson, Paul Dummett, John Hughes, Life (A1), Oxford University Press,
2015

6.3. Các website: Tài khoản truy cập MyELT.heinle.comcho sinh viên

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Tiếng Anh 3
- Mã học phần:
- Số tín chỉ: 3
- Học phần tiên quyết/học trước:Tiếng Anh 1,2
- Các yêu cầu đối với học phần (nếucó): học phần này dành cho sinh viên năm 2

đã học qua học phần Tiếng Anh 1và 2.
2. Mụctiêucủahọcphần

- Kiếnthức:
+ Được trang bị kiến thức từ vựng và các kỹ năng trong thế kỷ 21, các phương pháp dạy

và học đổi mới.
+ Được cập nhật kiến thức thông qua những nội dung phong phú về những đề tài

toàn cầu.
+ Được tiếp cận phương pháp học tập mới thông qua việc học online.
- Kỹ năng:
+Kỹ năng cứng: Sinh viên

Sử dụng được Tiếng Anh trong đọc, viết, nghe, nói trong giao tiếp hàng ngày với người
bản xứ.
Có khả năng làm bài tập ngữ pháp căn bản.

+Kỹ năng mềm: Sinh viên
Có kỹ năng giao tiếp tốt và xử lý tình huống thông thường bằng Tiếng Anh.
Biết làm việc theo nhóm và độc lập.

- Thái độ:
Thích nghi và tuân thủ theo những quy định của nhà trường như đi học chuyên

cần, tôn trọng thầy cô, hòa đồng với bạn bè, không làm việc riêng trong lớp, nghiêm túc
nghe giảng và có ý thức xây dựng bài học thông qua các hoạt động làm việc theo nhóm.

Có ý thứcpháthuytínhnăngđộng,sángtạo, tự tin trong giao tiếp với người nước
ngoài,  tự giác học và làm bài tập online.
3. Tómtắtnội dung họcphần:

Học phần Tiếng Anh 3 với giáo trình LIFEA1-B2 gồm 6 unit đầu với 7 phần mỗi
unit và phần ôn tập sau mỗi unit, chú trọng vào tất cả kỹ năng như xây dựng vốn từ vựng,
ngữ pháp căn bản, nghe, nói đơn giản trong giao tiếp hàng ngày.  Phần Đọc giới thiệu
những vấn đề liên quan đến sức khỏe, các cuộc tranh tài trong thể thao, vấn đề về giao
thông, vấn đề về du lịch trải nghiệm cảm giác mạnh, môi trường, các sự kiện trong đời
người,…  được cập nhật mới nhất. Phần Nói và Nghe theo chủ đề của từng unit.  Phần
Viết luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng từ vựng, từ nối trong câu và ngữ pháp chính
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xác. Đặc biệt sinh viên có tài khoản online để học nghe và làm bài tập trực tuyến với
nhiều dạng bài tập đa dạng, hấp dẫn, dễ hiểu.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần

Nội dung chi
tiết

Sốtiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lênlớp Thí nghiệm,
thực hành,

điền dãLý
thuy

ết

Bài
tập,

thảolu
ận

Unit 1. Health 4 2 Cung cấp sv từ vựng và kiến
thức về hoạt động giải trí,
các vấn đề về sức khỏe, giấc
ngủ, tuổi thọ. Hỏi đáp về
hoạt động hàng ngày, sức
khỏe và hạnh phúc,  lời
khuyên của bác sĩ, viết về
cách sử dụng liên từ.

Ôn bài đã
học, học
thuộc từ
vựng. Truy
cập và làm
bài tập
online

Unit 2.
Competitions

4 2 Cungcấpsvtừvựngvàkiếnthứ
cvềhoạtđộng và các cuộc so
tài trong thể thao, các loại
hình thể thao, quy luật trong
thể thao, hỏi đáp về sở thích
hoạt động thể thao,  viết
quảng cáo.

Ôn bài đã
học, học
thuộc từ
vựng. Truy
cập và làm
bài tập
online

Unit 3.
Transport

4 2 Cung cấp từ vựng và kiến
thức về các loại hình giao
thông, thực tế các vấn đề
giao thông ở một số quốc
gia, thảo luận ý kiến về
phương tiện giao thông,
viết ghi chú và tin nhắn.

Ôn bài đã
học, học
thuộc từ
vựng. Truy
cập và làm
bài tập
online.

MID-TEST 3
Unit 4.
Adventure

4 2 Cung cấp cho sv kiến thức
về các hoạt động,  những
mẩu chuyện về khám phá
mạo hiểm mới nhất trên thế
giới,  con  người,  điểm đến
của hoạt động mạo hiểm,
nói và viết về hoạt động
mạo hiểm.

Ôn bài đã
học, học
thuộc từ
vựng. Truy
cập và làm
bài tập
online

Unit 5. The
environment

4 2 Cung cấp cho sv kiến thức
về các hoạt động,  bảo vệ
môi trường, sản phẩm tái

Ôn bài đã
học, học
thuộc từ
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Nội dung chi
tiết

Sốtiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lênlớp Thí nghiệm,
thực hành,

điền dãLý
thuy

ết

Bài
tập,

thảolu
ận

chế thân thiện với môi
trường, rác thải nguy hại,
mô tả hoạt động bảo về môi
trường của cá nhân, cách
viết báo cáo và thu thập
thông  tin..

vựng. Truy
cập và làm
bài tập
online

Unit 6. States
in life

4 2 Cung cấp cho sv kiến thức
về các các giai đoạn thay
đổi trong một đời người, các
sự kiện trong đời, mô tả lễ
hội,  tập tục ở một số nơi
trên thế giới, viết về trải
nghiệm ở nước ngoài.

Ôn bài đã
học, học
thuộc từ
vựng. Truy
cập và làm
bài tập
online

REVIEW 4 2 Kiểm tra cuối khóa. Thực
hành các phần đã học.

Truy cập và
làm bài tập
online

Tổng: 45 28 17

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Bài kiểm tra thường xuyên: chiếm 20%, là điểm trung bình cộng của các

điểm chuyên cần, thái độ học tập của sinh viên và bài kiểm tra thường xuyên.
- Thái độ chuyên cần học tập được tính dựa trên số tiết sinh viên tham gia vào buổi

học trên lớp đúng và đủ giờ, tôn trọng thầy cô, hòa đồng với bạn bè, không làm việc riêng
trong lớp, nghiêm túc nghe giảng và có ý thức xây dựng bài học thông qua các hoạt động
làm việc theo nhóm.

- Bài kiểm tra thường xuyên được tổ chức sau từng bài học qua việc lựa chọn ngẫu
nhiên một vài sinh viên trả lời những câu hỏi hướng đến trọng tâm của bài nhằm đánh giá
mức độ tiếp thu của sinh viên.

5.2. Điểm thi giữa học phần:Bài kiểm tra giữa kỳ: chiếm 20% tổng điểm thành
phần.

- Giảng viên tự tổ chức kiểm tra cho sinh viên dựa trên nội dung học phần đã học.
Lịch thi kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ được gửi về TT Tin học - Ngoại Ngữ trước 2 tuần.

5.3. Bài kiểm tra kết thúc học phần: chiếm 60%, TT tổ chức thi tập trung theo
lịch thi của TT Tin học - Ngoại Ngữ.
6. Tài liệu học tập:

6.1. Tài liệu bắt buộc:
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[1]. Jane Short,Get Ready For IELTS –Pre-Intermediate,Collins COBUILD Publishing.
6.2. Tài liệu tham khảo

1. Helen Stephenson, Paul Dummett, John Hughes, Life (A2-B1), Oxford University
Press, 2016.

6.3. Các website: Tài khoản truy cậpMyELT.heinle.comchosinhviên

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: Tiếng Anh 4
- Mã học phần:
- Số tín chỉ: 3
- Học phần tiên quyết/học trước:Tiếng Anh 1,2 và 3.
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): học phần này dành cho sinh viên năm

2đã học qua học phần Tiếng Anh 1 và 2 và 3.
2. Mục tiêu của học phần

- Kiến thức:
+ Được trang bị kiến thức từ vựng và các kỹ năng trong thế kỷ 21, các phương pháp dạy

và học đổi mới.
+ Được cập nhật kiến thức thông qua những nội dung phong phú về những đề tài

toàn cầu.
+ Được tiếp cận phương pháp học tập mới thông qua việc học online.
- Kỹ năng:
+Kỹ năng cứng: Sinh viên

Sử dụng được Tiếng Anh trong đọc, viết, nghe, nói trong giao tiếp hàng ngày với người
bản xứ.
Có khả năng làm bài tập ngữ pháp nâng cao.

+Kỹ năng mềm: Sinh viên
Có kỹ năng giao tiếp tốt và xử lý tình huống thông thường bằng Tiếng Anh.
Biết làm việc theo nhóm và độc lập.

- Thái độ:
Thích nghi và tuân thủ theo những quy định của nhà trường như đi học chuyên

cần, tôn trọng thầy cô, hòa đồng với bạn bè, không làm việc riêng trong lớp, nghiêm túc
nghe giảng và có ý thức xây dựng bài học thông qua các hoạt động làm việc theo nhóm.

Có ý thức phát huy tính năng động, sáng tạo, tự tin trong giao tiếp với người nước
ngoài, tự giác học và làm bài tập online.
3. Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Tiếng Anh 3 với giáo trình LIFEA1-B2 gồm 6 unit cuốivới 7 phần mỗi
unit và phần ôn tập sau mỗi unit, chú trọng vào tất cả kỹ năng như xây dựng vốn từ vựng,
ngữ pháp căn bản, nghe, nói đơn giản trong giao tiếp hàng ngày. Phần Đọc giới thiệu
những vấn đề liên quan đến công việc, công nghệ, ngôn ngữ và việc học ngôn ngữ, các
chuyến du lịch và kỳ nghỉ, lịch sử, khảo cổ học, thiên nhiên và thế giới hoang dã,… được
cập nhật mới nhất. Phần Nói và Nghe theo chủ đề của từng unit. Phần Viết luyện cho sinh
viên kỹ năng viết sơ yếu lý lịch, viết đoạn văn, tiểu sử, viết  thư trang trọng. Đặc biệt sinh
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viên có tài khoản online để học nghe và làm bài tập trực tuyến với nhiều dạng bài tập đa
dạng, hấp dẫn, dễ hiểu.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

Unit 7. Work 4 2 Cung cấp sv từ vựng
và kiến thức về các
ngành nghề, điểm
mạnh điểm yếu, những
nỗ lực trong công việc,
cách chỉ đường, hỏi về
công việc, viết sơ yếu
lý lịch.

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng.
Truy cập và làm
bài tập online

Unit 8. Technology 4 2 Cung cấp sv từ vựng
và kiến thức về những
phát minh và giải pháp
ra mắt công chúng, sự
hữu ích của công nghệ
trong việc khám phá
thế giới, trong cuộc
sống hàng ngày, thảo
luận về những phát
minh giúp ích cho con
người, viết đoạn văn.

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng.
Truy cập và làm
bài tập online

Unit 9. Language
and Learning

4 2 Cung cấp kiến thức về
phương pháp học tập,
lịch sử của ngành viết,
bảo tồn những ngôn
ngữ gần tuyệt chủng,
thảo luận về vấn đề
giáo dục, viết điền vào
mẫu đơn.

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng.
Truy cập và làm
bài tập online.

MID-TEST 3
Unit 10. Travel and
holidays

4 2 Cung cấp cho sv kiến
thức về các hoạt động,
những mẩu chuyện
vềcác kỳ nghỉ, họa
động mạo hiểm, tour

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng.
Truy cập và làm
bài tập online
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể Nhiệm vụ cụ thể
của sinh viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

du lịch nổi tiếng trên
thế giới, thông tin du
lịch, nói và viết về kỳ
nghỉ, viết thư trang
trọng.

Unit 11. History 4 2 Cung cấp cho sv kiến
thức về các nền văn
minh cổ, nền văn minh
bị mất Machu Picchu,
so sánh lịch sử cổ đại
và hiện đại, nói về chủ
đề cổ đại và hiện đại,
cách trình bày, viết tiểu
sử.

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng.
Truy cập và làm
bài tập online

Unit 12. Nature 4 2 Cung cấp cho sv kiến
thức về sức mạnh của
thiên nhiên, về hệ sinh
thái, những vấn đề môi
trường toàn cầu ảnh
hưởng đến hệ sinh thái,
những mẩu chuyện thật
về bảo vệ động vật
hoang dã, phỏng đoán
về môi trường trong
tương lai, viết báo.

Ôn bài đã học, học
thuộc từ vựng.
Truy cập và làm
bài tập online

REVIEW 4 2 Kiểm tra cuối khóa.
Thực hành các phần đã
học.

Truy cập và làm
bài tập online

Tổng: 45 28 17

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Bài kiểm tra thường xuyên: chiếm 20%, là điểm trung bình cộng của các

điểm chuyên cần, thái độ học tập của sinh viên và bài kiểm tra thường xuyên.
- Thái độ chuyên cần học tập được tính dựa trên số tiết sinh viên tham gia vào buổi

học trên lớp đúng và đủ giờ, tôn trọng thầy cô, hòa đồng với bạn bè, không làm việc riêng



285

trong lớp, nghiêm túc nghe giảng và có ý thức xây dựng bài học thông qua các hoạt động
làm việc theo nhóm.

- Bài kiểm tra thường xuyên được tổ chức sau từng bài học qua việc lựa chọn ngẫu
nhiên một vài sinh viên trả lời những câu hỏi hướng đến trọng tâm của bài nhằm đánh giá
mức độ tiếp thu của sinh viên.

5.2. Điểm thi giữa học phần:Bài kiểm tra giữa kỳ: chiếm 20% tổng điểm thành
phần.

- Giảng viên tự tổ chức kiểm tra cho sinh viên dựa trên nội dung học phần đã học.
Lịch thi kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ được gửi về TT Tin học - Ngoại Ngữ trước 2 tuần.

5.3. Bài kiểm tra kết thúc học phần: chiếm 60%, TT tổ chức thi tập trung theo
lịch thi của TT Tin học - Ngoại Ngữ.
6. Tài liệu học tập:

6.1. Tài liệu bắt buộc:
[1]. Jane Short,Get Ready For IELTS –Pre-Intermediate,Collins COBUILD Publishing.

6.2. Tài liệu tham khảo
1. Helen Stephenson, Paul Dummett, John Hughes, Life (A2-B1), Oxford University
Press, 2016.

6.3. Các website:
2. Tài khoản truy cập MyELT.heinle.comcho sinh viên

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần:Tiếng Anh 5
- Mã học phần:
- Số tín chỉ: 3
- Các yêu cầu đối với học phần: Dành cho sinh viên không chuyên ngữ đã đạt trình

độ tiếng Anhtiền trung cấp,đã được trang bị về kiến thức Anh văn Tổng quát qua bốn học
phần Tiếng Anh 1, 2, 3 và 4, tương đương IELTS 3.5.
2. Mục tiêu của học phần

- Kiến thức:trang bị kiến thức rộng lớn cho sinh viên về các đề tài đa dạng trong cuộc
sống như khoa học, giáo dục, thể thao, văn hóa, sức khỏe, môi trường,… Học phần giúp sinh
viên đạt được số điểm thi IELTS từ 3.5 đến trên 4.5, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng Nghe, Nói,
Đọc, Viết và tiếp cận với cấu trúc đề thi IELTS theo chuẩn quốc tế.

- Kỹ năng:
+Kỹ năng cứng:biết các bí quyết làm bài ở 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết theo

chuẩn IELTS quốc tế.
+ Kỹ năng mềm: Phát triển cho sinh viên kỹ năng đọc, nghe, viết nhanh, chính

xác. Có kiến thức vững vàng và vốn từ vựng phong phú để nâng cao kỹ năng giao tiếp và
phản ứng nhanh trong giao tiếp.

- Thái độ: Sinh viên phải coi môn học này là một nền tảng vững chắc để phát triển
những kỹ năng nghe, nói đọc và viết, tích cực luyện tập để đạt điểm thi theo yêu cầu
chuẩn đầu ra.
3. Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Tiếng Anh 5gồm các giáo trình về 4 kỹ năng riêng biệt, cung cấp cho
sinh viên kiến thức về các chủ đề khác nhau trong kỳ thi IELTS ở cả 4 kỹ năng. Hướng
dẫn những bí quyết của kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết cùng với việc trang bị vốn từ
vựng hữu dụng chuyêncho IELTS. Sau mỗi phần hướng dẫn bí quyết làm bài, đều có
phần bài tập để thực hành thuần thục các kỹ năng đó..

4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

UNIT 1 – READING
(IELTS Preparation
and Practice General
Training)

3 3 Cung cấp các kỹ năng
làm bài đọc hiểu phần 1
trong cấu trúc bài thi
IELTS gồm điền từ vào

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng, làm
theo yêu cầu của
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

UNIT 2 – SECTION 1
– ANSWERING
QUESTIONS TO
SHORT TEXTS

chỗ trống, trả lời
True/False.

giảng viên, làm
bài tập trong sách.

UNIT 2 –
LISTENING
FRIENDS ABROAD
(Get Ready For
IELTS)

3 3 Cung cấp cho sinh viên
vốn từ vựng, nghe, nói
về việc đi lại, lịch trình,
quốc gia, quốc tịch. Bí
quyết đoán câu trả lời.
Nghe, đọc số, đánh vần
chữ cái, cách nghe điền
vào chỗ trống, cách
chọn đáp án trong câu
hỏi trắc nghiệm.

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng, làm
theo yêu cầu của
giảng viên, làm
bài tập trong sách.
- Chuẩn bị bài
trước khi đến lớp.

UNIT 3 – WRITNG
Task 1 - HOW TO
WRITE A LETTER
(p. 111)
(IELTS Preparation
and Practice General
Training)

3 3 Cung cấp cho sv kiến
thức về cách viết thư,
cách chào hỏi, câu mở
đầu, nội dung thư, câu
kết và chữ ký.

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng, làm
theo yêu cầu của
giảng viên, thực
hành viết.
- Chuẩn bị bài
trước khi đến lớp.

UNIT 4 – SPEAKING
FAMILY
(Get Ready For
IELTS)

3 3 Cung cấp kiến thức cho
sv để nói về gia đình,
mô tả người, cách sử
dụng tính từ sở hữu,
cách phát âm chính xác.
Biết cách nói phần 1
trong kỳ thi Nói.

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng, làm
theo yêu cầu của
giảng viên, thực
hành nói.
- Chuẩn bị bài
trước khi đến lớp.

UNIT 5 – READING
(IELTS Preparation
and Practice General
Training)
Section 2- Answering
questions to longer
texts

3 3 Cung cấp cho sv bí
quyết chọn câu T/F,
cách điền từ không quá
3 từ, cách chọn đề mục
đúng với mỗi đoạn,
cách chọn đáp án trong
câu hỏi trắc nghiệm.

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng, làm
theo yêu cầu của
giảng viên, làm
bài tập trong sách.
- Chuẩn bị bài
trước khi đến lớp.



288

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh

viên

Lên lớp Thí
nghiệm,
thực
hành,
điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,

thảo
luận

UNIT 6 –
LISTENING
FOOD AND
COOKING
(Get Ready For
IELTS)

3 3 Cung cấp vốn từ vựng
liên quan đến thực
phẩm, phương pháp nấu
ăn, số đếm, đọc số trong
cân đo, nhận biết các
giai đoạn trong một chu
trình. Cách nghe điền
vào bảng biểu, đồ thị.
Cách nối thông tin
đúng.

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng, làm
theo yêu cầu của
giảng viên, thực
hành nghe.
- Chuẩn bị bài
trước khi đến lớp.

UNIT 7 – WRITNG
Task 1 - WRITING A
CASUAL LETTER
(p. 115)
(IELTS Preparation
and Practice General
Training)

3 3 Cung cấp cho sv kiến
thức về cấu trúc 1 lá
thư, cách chào hỏi, nội
dung viết ở 3 đoạn, cách
kết thúc lá thư.

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng, làm
theo yêu cầu của
giảng viên, thực
hành viết.
- Chuẩn bị bài
trước khi đến lớp.

UNIT 8 – SPEAKING
FREE TIME
(Get Ready For
IELTS)

3 Luyện cho sv cách nói
về thời gian rảnh của
mình, hoạt động trong
thời gian rảnh rỗi, cách
mô tả cảm xúc. Biết cấu
trúc phần Nói 2 và bí
quyết chuẩn bị bài Nói.

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng, làm
theo yêu cầu của
giảng viên, thực
hành nói.
- Chuẩn bị bài
trước khi đến lớp.

Tổng 24 21

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Bài kiểm tra thường xuyên: chiếm 20%, là điểm trung bình cộng của các

điểm chuyên cần, bài kiểm tra thường xuyên, thái độ học tập của sinh viên.
5.2. Điểm thi giữa học phần:Bài kiểm tra giữa kỳ: chiếm 20% tổng điểm thành

phần, giảng viên tự tổ chức kiểm tra cho sinh viên và báo lịch kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
về TT Tin học – Ngoại Ngữ quản lý học phần trước 2 tuần.

5.3. Bài kiểm tra kết thúc học phần: chiếm 60%, TT Tin học – Ngoại Ngữ tổ
chức thi tập trung theo lịch thi của TT Tin học – Ngoại Ngữ.
6. Tài liệu học tập:

6.1. Tài liệu bắt buộc:
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1. Jane Short,Get Ready For IELTS –Pre-Intermediate,Collins COBUILD
Publishing.

6.2. Tài liệu tham khảo:
2. Denise Y., NeilaneL., and Bridget A., IELTS Preparation and Practice General

Training, Oxford University Press, 2013
6.3. Các website:
3. http://www.ieltsbuddy.com/
4. http://ieltsmaterial.com/listening/
5. http://www.ielts-exam.net/ielts_speaking_samples/387/

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần:Tiếng Anh 6
- Mã học phần:
- Số tín chỉ: 3
- Các yêu cầu đối với học phần: Dành cho sinh viên không chuyên ngữ đã đạt trình

độ tiếng Anhtiền trung cấp,đã được trang bị về kiến thức Anh văn Tổng quát qua năm
học phần Tiếng Anh 1, 2,3, 4 và 5.
2. Mục tiêu của học phần

- Kiến thức:trang bị kiến thức rộng lớn cho sinh viên về các đề tài đa dạng trong cuộc
sống như khoa học, giáo dục, thể thao, văn hóa, sức khỏe, môi trường,… Học phần giúp sinh
viên đạt được số điểm thi IELTS từ 3.5 đến trên 4.5, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng Nghe, Nói,
Đọc, Viết và tiếp cận với cấu trúc đề thi IELTS theo chuẩn quốc tế.

- Kỹ năng:
+Kỹ năng cứng:biết các bí quyết làm bài ở 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết theo chuẩn

IELTS quốc tế.
+ Kỹ năng mềm: Phát triển cho sinh viên kỹ năng đọc, nghe, viết nhanh, chính xác. Có

kiến thức vững vàng và vốn từ vựng phong phú để nâng cao kỹ năng giao tiếp và phản ứng
nhanh trong giao tiếp.

- Thái độ: Sinh viên phải coi môn học này là một nền tảng vững chắc để phát triển những
kỹ năng nghe, nói đọc và viết, tích cực luyện tập để đạt điểm thi theo yêu cầu chuẩn đầu ra.
3. Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Tiếng Anh 6gồm các giáo trình về 4 kỹ năng riêng biệt, cung cấp cho
sinh viên kiến thức về các chủ đề khác nhau trong kỳ thi IELTS ở cả 4 kỹ năng. Hướng
dẫn những bí quyết của kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết cùng với việc trang bị vốn từ
vựng hữu dụng chuyên cho IELTS. Sau mỗi phần hướng dẫn bí quyết làm bài, đều có
phần bài tập để thực hành thuần thục các kỹ năng đó.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

UNIT 1 – READING
(IELTS Preparation
and Practice General
Training)
Section 3 - Answering
questions to longer

3 3 Cung cấp cho sv bí quyết
điền số và chữ vào chỗ
trống, viết tóm tắt từ
những từ trong bài, nối đề
mục với các đoạn, trả lời
T/F/NG hoặc Y/N/NG, trả

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng,
làm theo yêu
cầu của giảng
viên, làm bài
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

texts lời câu trắc nghiệm. tập trong sách.
- Chuẩn bị bài
trước khi đến
lớp.

UNIT 2 –
LISTENING
PRESENTATION
(Get Ready For
IELTS)

3 3 Cung cấp cho sinh viên
kỹ năng thuyết trình, các
bước trong việc trình bày,
bí quyết nghe điền vào
câu và bảng, nghe chọn
câu trắc nghiệm.

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng,
làm theo yêu
cầu của giảng
viên, làm bài
tập trong sách.
- Chuẩn bị bài
trước khi đến
lớp.

UNIT 3 – WRITING
Task 1- WRITING A
FORMAL LETTER
(IELTS Preparation
and Practice General
Training)

3 3 Cung cấp cho sv ngôn
ngữ dùng trong viết thư
trang trọng, cách chào
hỏi, cách sử dụng câu bị
động trong nội dung thư,
cách chào kết thư.

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng,
làm theo yêu
cầu của giảng
viên, thực hành
viết.
- Chuẩn bị bài
trước khi đến
lớp.

UNIT 4 – SPEAKING
SPECIAL
OCCASIONS
(Get Ready For
IELTS)

3 3 Cung cấp từ vựng và kỹ
năng nói về các dịp đặc
biệt trong năm, cách kết
nối ý tưởng, cách dựng
Thì thích hợp, bí quyết
nói phần 3, thực hành Nói
phần 3.

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng,
làm theo yêu
cầu của giảng
viên, thực hành
Nói.
- Chuẩn bị bài
trước khi đến
lớp.

UNIT 5 – READING
(IELTS Preparation
and Practice General

3 3 Cung cấp cho sv bí quyết
điền số và chữ vào chỗ
trống, viết tóm tắt từ

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng,
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

Training)
Section 3 - Answering
questions to longer
texts (cont.)

những từ trong bài, nối đề
mục với các đoạn, trả lời
T/F/NG hoặc Y/N/NG, trả
lời câu trắc nghiệm.

làm theo yêu
cầu của giảng
viên, làm bài
tập trong sách.
- Chuẩn bị bài
trước khi đến
lớp.

UNIT 6 –
LISTENING
WORK
(Get Ready For
IELTS)

3 3 Cung cấp vốn từ về công
việc và nơi làm việc, bí
quyết nghe nắm ý chính,
nghe thông tin chi tiết,
phân biệt thực tế và ý
kiến, nghe điền chỗ trống,
trả lời câu hỏi ngắn, nối ý.

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng,
làm theo yêu
cầu của giảng
viên, thực hành
nghe, làm bài
tập trong sách.
- Chuẩn bị bài
trước khi đến
lớp.

UNIT 7 – WRITING
Task 2- HOW TO
WRITE AN ESSAY
(IELTS Preparation
and Practice General
Training)

3 3 Cung cấp cho sv các chủ
đề viết trong phần viết 2,
các dạng bài viết, cách sử
dụng từ, cách sắp xếp từ,
bố cục bài viết.

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng,
làm theo yêu
cầu của giảng
viên, thực hành
viết.
- Chuẩn bị bài
trước khi đến
lớp.

UNIT 8 – SPEAKING
HOMETOWN
(Get Ready For
IELTS)

3 Luyện kỹ năng nói và tả
về thành phố, nơi chốn,
cách phát âm chuẩn, cách
dùng dấu nhấn, kỹ năng
nói lưu loát, thực hành
nói phần 1 và 2.

- Học thuộc bí
quyết
- Nghe giảng,
làm theo yêu
cầu của giảng
viên, thực hành
nói.
- Chuẩn bị bài
trước khi đến
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ cụ
thể của sinh
viên

Lên lớp Thí
nghiệm,

thực
hành,

điền dã

Lý
thuyết

Bài
tập,
thảo
luận

lớp.
Tổng 24 21

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
5.1. Bài kiểm tra thường xuyên: chiếm 20%, là điểm trung bình cộng của các

điểm chuyên cần, bài kiểm tra thường xuyên, thái độ học tập của sinh viên.
5.2. Điểm thi giữa học phần:Bài kiểm tra giữa kỳ: chiếm 20% tổng điểm thành

phần, giảng viên tự tổ chức kiểm tra cho sinh viên và báo lịch kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
về TT Tin học – Ngoại Ngữ quản lý học phần trước 2 tuần.

5.3. Bài kiểm tra kết thúc học phần: chiếm 60%, TT Tin học – Ngoại Ngữ tổ
chức thi tập trung theo lịch thi của TT Tin học – Ngoại Ngữ.
6. Tài liệu học tập:
6.1. Tài liệu bắt buộc:
[1]. Jane Short,Get Ready For IELTS –Pre-Intermediate,Collins COBUILD Publishing.
6.2. Tài liệu tham khảo:
2. Denise Y., NeilaneL., and Bridget A., IELTS Preparation and Practice General
Training, Oxford University Press, 2013
6.3. Các website: . http://www.ieltsbuddy.com/; . http://ieltsmaterial.com/listening/

5. http://www.ielts-exam.net/ielts_speaking_samples/387/

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần:MOS WORD 2010
- Số tín chỉ:2(1,2, 6) - 45 tiết
- Học phần tiên quyết/học trước:Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):Không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:Học viênnắm vững những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao trong việc sử
dụng phần mềm Microsoft Office Word 2010để soạn thảo và định dạng một văn bản, tài
liệu phức tạp.
- Kỹ năng:Học viênsử dụng thành thạo các kỹ năng soạn thảo và định dạng văn bản từ cơ
bản đến nâng cao.
- Thái độ:Có ý thức học tập tốt.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức từ cơ bản như: định dạng văn bản, tùy
biến định dạng đến các chức năng nâng cao như: điều khiển luồng văn bản, trộn thư,...
giúp học viên vận dụng các công cụ của phiên bản Microsoft Word 2010 một cách hiệu
quả.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ
thể
của
học
viên

Lên lớp Thí
nghi
ệm,
thực
hành
,
điền
dã

Lý
thuy
ết

Bài
tập,
thảo
luận

PHẦN CƠ BẢN
Chương1.
LàmquenvớiphầnmềmWord
1.1. Tìmhiểugiaodiệnphầnmềm
1.2. Tùybiếngiaodiệnphầnmềm
1.3. Cácgiaodiệnxemtàiliệu
1.4. Nhậpvănbảntrongtàiliệu
1.5. Lưu tài liệu
1.6. Chia sẻ tài liệu

1

Biết cách tùy biến giao
diện phần mềm, các chế
độ xem tài liệu, phân
biệt Save và Save As,
chia sẻ tài liệu bằng
email và web

Thực
hiện
theo
mục
tiêu
giáo
viên
đề ra

Chương 2.Biên tập nội dung với
Word
2.1. Lựa chọn văn bản
2.2. Điều chỉnh văn bản

1 1

Biết cách lựa chọn
chính xác nội dung, sao
chép, di chuyển, tìm
kiếm và thay thế,…



296

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ
thể
của
học
viên

Lên lớp Thí
nghi
ệm,
thực
hành
,
điền
dã

Lý
thuy
ết

Bài
tập,
thảo
luận

2.3. Tìm kiếm và thay thế văn bản
Chương 3.Điều chỉnh diện mạo
văn bản
3.1. Định dạng ký tự
3.2. Căn văn bản bằng tab
3.3. Hiển thị văn bản dạng liệt kê
3.4. Điều chỉnh bố cục đoạn văn
bản
3.5. Sử dụng “Style”
3.6. Quản lý định dạng
3.7. Định dạng đường bao và tô
màu

1 1

Biết cách sử dụng các
định dạng cơ bản như
định dạng ký tự, định
dạng đoạn, kiểu liệt kê,
kẻ khung và tô nền, sử
dụng Style.

Chương 4. Chèn ký tự đặc biệt và
đối tượng đồ họa
4.1. Chèn các biểu tượng và ký hiệu
đặc biệt
4.2. Thêm minh họa vào tài liệu

1 1

Biết cách chèn các đối
tượng đồ họa như hình
ảnh, ký hiệu đặc biệt,
Shape, Chart,
Screenshot smartArt.

Chương 5. Tổ chức dữ liệu trong
bảng
5.1. Chèn một bảng
5.2. Điều chỉnh bảng
5.3. Định dạng bảng
5.4. Chuyển văn bản thành bảng

1 1

Biết cách tạo và tùy
biến cấu trúc bảng

Chương 6. Kiểm duyệt tài liệu
6.1. Kiểm tra chính tả và ngữ pháp
6.2. Sử dụng từ điển đồng nghĩa 1

Biết bật/ tắt chức năng
kiểm tra lỗi chính tả,
ngữ pháp, sử dụng từ
điển đồng nghĩa

Chương 7. Điều chỉnh diện mạo
các trang tài liệu
7.1. Sử dụng viền trang và tô màu
7.2. Thêm hình mờ
7.3. Thêm tiêu đề đầu và tiêu đề
chân trang

1 1

Phân biệt kẻ khung cho
văn bản và kẻ khung
cho trang văn bản, chèn
Watermark, chèn
Header, Footer

Chương 8. In tài liệu Word
8.1. Điều chỉnh bố cục trang
8.2. Xem trước và thực hiện in
8.3. Fax qua internet

1

Biết cách điều chỉnh bố
cục trang và in văn bản
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ
thể
của
học
viên

Lên lớp Thí
nghi
ệm,
thực
hành
,
điền
dã

Lý
thuy
ết

Bài
tập,
thảo
luận

Chương 9. Quản lý các phiên bản
tài liệu
9.1. Tạo phiên bản mới cho tài liệu
9.2. So sánh các phiên bản
9.3. Trộn các phiên bản của tài liệu

1 1

Biết cách tạo phiên bản
mới, so sánh các phiên
bản tài liệu, trộn tài liệu

Chương 10. Bảo mật cho tài liệu
10.1. Cập nhật thuộc tính của tài
liệu
10.2. Ẩn văn bản
10.3. Loại bỏ các thông tin cá nhân
10.4. Hạn chế định dạng và biên tập
tài liệu
10.5. Thêm chữ ký điện tử cho tài
liệu
10.6. Đặt mật khẩu cho tài liệu
10.7. Hạn chế việc truy xuất tài liệu

1 1

Biết cách thay đổi các
thuộc tính của tài liệu,
ẩn các phần nội dung,
loại bỏ các thông tin cá
nhân, ngăn ngừa người
dùng thực hiện các thao
tác không mong muốn,
…

Ôn tập 1 3

Tổng 11 10

PHẦN NÂNG CAO
Chương 1. Quản trị nội dung liệt
kê
1.1. Sắp xếp một bản liệt kê
1.2. Đặt lại các chỉ số
1.3. Tùy biến danh sách

1 1

Biết cách tùy biến định
dạng bullets and
Numbering, sắp xếp nội
dung văn bản.

Thực
hiện
theo
mục
tiêu
đề ra

Chương 2. Tùy biến bảng và biểu
đồ
2.1. Sắp xếp dữ liệu bảng
2.2. Tính toán trong bảng
2.3. Chuyển đổi giữa bảng và văn
bản
2.4. Tạo biểu đồ

1 1

Biết cách sắp xếp dữ
liệu, tính toán trong
bảng, chuyển đổi bảng
thành dạng văn bản và
ngược lại.
Biết cách vẽ biểu đồ
cho bảng dữ liệu.

Chương 3. Tùy biến định dạng
với Style và Theme
3.1. Tạo và điều chỉnh style
3.2. Tạo style cho bảng và danh

1 1

Biết sử dụng và chỉnh
sửa theme.
Biết cách tạo, chỉnh sửa
Style.
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sách
3.3. Sử dụng Theme
Chương 4. Điều chỉnh hình ảnh
4.1. Thay đổi kích cỡ hình ảnh
4.2. Thay đổi tùy chọn hiển thị hình
ảnh
4.3. Căn chỉnh hình ảnh trên văn
bản
4.4. Chèn và định dạng ảnh chụp
màn hình

1 1
Biết cách điều chỉnh
hình ảnh, vị trí giữa
hình ảnh và văn bản

Chương 5. Tạo và tùy biến các
đối tượng đồ họa
5.1. Tạo textbox
5.2. Vẽ các hình khối
5.3. Thêm WordArt và các hiệu
ứng đặc biệt
5.4. Tạo các hình minh họa phức
tạp với SmartArt

1 1
Biết cách chèn và điều
chỉnh các đối tượng đồ
họa

Chương 6. Thêm tham chiếu và
chú thích
6.1. Chèn Bookmark
6.2. Sử dụng Footnotes và Endnotes
6.3. Thêm Hyperlinks
6.4. Sử dụng Cross-References
6.5. Thêm Citations và
Bibliography

1 1

Biết cách thêm tham
chiếu, chú thích, tạo
liên kết, thêm danh mục
tham khảo.

Chương 7. Làm việc với văn bản
dài
7.1. Chèn trang trắng và trang bìa
7.2. Thêm chỉ mục
7.3. Thêm chỉ mục minh họa
7.4. Thêm chỉ mục tác giả
7.5. Thêm mục lục
7.6. Tạo văn bản chủ

1 1

Biết cách chèn thêm
danh mục hình ảnh,
bảng biểu, danh mục
tác giả, mục lục tự
động.

Chương 8. Thêm nội dung với
Quick Parts
8.1. Chèn khối nội dung
8.2. Tạo khối nội dung
8.3. Sửa khối nội dung
8.4. Chèn thêm các trường với
Quick Parts

1 1
Biết cách tạo, chèn,
chỉnh sửa khối nội dung
trong Quick Part

Chương 9. Điều khiển luồng văn
bản
9.1. Điều khiển các đoạn văn bản
9.2. Sử dụng dấu ngắt
9.3. Sử dụng cột văn bản

1

Biết cách sử dụng dấu
ngắt cột, dấu ngắt trang,
ngắt section, …
Biết cách điều khiển
luồng văn bản
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9.4. Điều khiển luồng văn bản bằng
Textbox
9.5. Tạo văn bản từ tập tin mẫu
9.6. Tạo tập tin mẫu
Chương 10. Trộn thư
10.1. Sử dụng tính năng trộn thư
10.2. Trộn phong bì và nhãn
10.3. Tạo nguồn dữ liệu để trộn

1 1

Biết cách tạo nguồn dữ
liệu trộn thư và thực
hiện trộn thư, trộn
phong bì, nhãn

Ôn tập 2 3

Tổng 12 12
5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
+ Thi kết thúc học phần: điểm học phần theo thang điểm 10,số điểm đạt: 7/10.
+ Hình thức thi: thực hành.
+ Thời gian thi: 70 phút.
6. Tài liệu học tập:
6.1. Tài liệu bắt buộc:
1. IIG Việt Nam, Microsoft Office Word 2010, NXBtổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2011.
6.2. Tài liệu tham khảo:
2. Trình Help của Word 2010.
3. Lê Thuận, Thanh Tâm, Quang Huy, Microsoft Office Word 2010- Dành cho người tự
học,NXB Thông tin &Truyền thông.
4. Microsoft Vietnam, Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần:MOS EXCEL 2010
- Số tiết: 3(1, 2, 6) - 45 tiết
- Học phần tiên quyết/học trước:MOSWord
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):Không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:Học viênnắm vững những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao trong việc sử
dụng phần mềmMicrosoft Office Excel 2010đểgiải quyết các công việc có liên quan đến
bảng tính và dữ liệu phức tạp.
- Kỹ năng:Học viênsử dụng thành thạo các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao với bảng tính
Excel.
- Thái độ:Có ý thức học tập tốt.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết từ việc tạo, chỉnh
sửa, định dạng và in ấn các trang tính Excel đến việc phân tích dữ liệumột cách hiệu quả.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ

thể của
học
viên

Lên lớp Thí
nghiệ
m,
thực
hành,
điền
dã

Lý
thuy
ết

Bài
tập,
thảo
luận

PHẦN CƠ BẢN
Chương 1. Những đặc điểm mới
của Microsoft Excel 20101.1. Truy cập đúng công cụ khi cần1.2. Truy cập Microsoft Excel 2010theo cách mới1.3. Đa dạng hóa cách thức so sánhdữ liệu1.4. Nâng cao hiệu quả phân tíchdữ liệu

1 1

- Nắm bắt được tổng
quát những đặc điểm
mới trong Excel
2010

Thực
hiện
theo
mục
tiêu
giáo

viên đề
raChương 2. Làm quen với trang

tính trong Microsoft Excel 20102.1. Giao diện người dùng2.2. Tùy chỉnh giao diện người 1 1

- Nắm được những
khái niệm cần thiết
khi làm việc trong
môi trường Excel
- Biết cách tạo và xử
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ

thể của
học
viên

Lên lớp Thí
nghiệ
m,
thực
hành,
điền
dã

Lý
thuy
ết

Bài
tập,
thảo
luậndùng2.3. Thao tác căn bản với các ô dữliệu2.4. Chèn dữ liệu trong trang tính2.5. Trợ giúp trong Microsoft Excel20102.6. Thao tác tính toán căn bảntrong Excel2.7. Cách thức tạo công thức2.8. Sử dụng hàm để nâng cao hiệuquả tính toán2.9. Copy công thức và hàm

lý các trang tính một
cách căn bản.

Chương 3. Thực hiện tính toán
trong sổ tính Excel3.1. Tạo công thức căn bản trongExcel3.2. Sử dụng hàm trong Excel3.3. Sao chép công thức và hàm

3.5 4.5

- Biết cách tạo công
thức, sao chép công
thức, sử dụng hàm
tính toán dữ liệu
trong trang tính.

Chương 4. Chỉnh sửa dữ liệu
trong trang tính4.1. Thao tác với dữ liệu trongtrang tính4.2. Chỉnh sửa, tìm kiếm dữ liệu4.3. Thay đổi độ rộng, chiều caocủa dòng và cột

1 1

- Biết cách thay đổi
nội dung sổ tínhmà ít
tốn công sức nhất

Chương 5. Định dạng dữ liệu
trong Microsoft Excel 20105.1. Chỉnh sửa font5.2. Kiểm tra lỗi chính tả5.3. Định dạng kiểu dữ liệu5.4. Định dạng đường viền, màusắc, phong cách cho dữ liệu

1 1

- Biết cách thêm các
thành phần định
dạng vào trang tính
để nhấn mạnh những
phần quan trọng.

Chương 6. Thiết lập in trong
Microsoft Excel 2010 1 1

- Biết cách tùy chỉnh
để xem trước bản in
cũng như in những
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ

thể của
học
viên

Lên lớp Thí
nghiệ
m,
thực
hành,
điền
dã

Lý
thuy
ết

Bài
tập,
thảo
luận6.1. Cấu hình bố cục trang tính6.2. Thiết lập dấu ngắt trang6.3. Định dạng bảng6.4. Chuyển văn bản thành bảng

dữ liệu cần thiết

Chương 7. Quản lý trang tính
trong Microsoft Excel 20107.1. Định dạng các thẻ trong trangtính7.2. Quản lý các trang tính7.3. Thể hiện trang tính theo nhiềugóc nhìn

1 1

- Biết cách tổ chức
các trang tính để dễ
dàng truy cập các
thông tin khác nhau
và khai thác dữ liệu
một cách hiệu quả.

Tổng 9.5 10.5



303

PHẦN NÂNG CAO
Chương 1. Tính toán dữ liệu sử dụng
các công thức nâng cao1.1. Xác định địa chỉ của ô và dải ô1.2. Thao tác với dữ liệu trên nhiều trangtính1.3. Sử dụng các hàm đặc biệt1.4. Phân tích dữ liệu thông qua các hàmlogic và lookup

6 5

- Biết cách đặt tên
cho ô và dải ô, tính
toán dữ liệu cho
nhiều trang tính,
phân tích dữ liệu với
các hàm logic và tìm
kiếm.

Thực
hiện
theo
mục
tiêu đề
ra

Chương 2. Tổ chức dữ liệu dạng bảng
trong trang tính.2.1. Tạo và hiệu chỉnh bảng2.2. Định dạng bảng2.3. Sắp xếp và lọc dữ liệu 1 1

- Biết cách tạo, chỉnh
sửa và định dạng
bảng, sắp xếp hoặc
lọc dữ liệu, sử dụng
hàm để tính toán dữ
liệu.

Chương 3. Biểu diễn dữ liệu sử dụng
biểu đồ trong Microsoft Excel 20103.1. Tạo và hiệu chỉnh biểu đồ3.2. Định dạng biểu đồ 1 1

- Biết cách tạo biểu
đồ, chỉnh sửa và
định dạng biểu đồ.

Chương 4. Sử dụng các đối tượng đồ
họa trong Microsoft Excel 20104.1. Làm việc với hình ảnh và clip art4.2. Làm việc với Shapes4.3. Minh họa dòng công việc bằng đốitượng SmartArt

1 1

- Biết cách tạo, chèn,
chỉnh sửa các đối
tượng đồ họa, tạo
lớp và nhóm các đối
tượng đồ họa

Chương 5. Tùy chỉnh và nâng cao môi
trường làm việc của Excel 20105.1. Tùy chỉnh môi trường làm việc trongExcel5.2. Quản lý themes5.3. Làm việc với templates

1 1

- Biết cách tùy chỉnh
lại các tùy chọn để tổ
chức môi trường làm
việc phù hợp với cá
nhân

Chương 6. Phân tích dữ liệu bằng
PivotTables, Slicers và PivotCharts6.1. Tạo và tùy chỉnh PivotTable6.2. Lọc dữ liệu bằng Slicers6.3. Phân tích dữ liệu bằng PivotCharts. 1 1

- Biết cách phân tích
dữ liệu sử dụng
PivotTables, Slicers
và PivotCharts

Ôn tập 2 2
Tổng 13 12

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
- Thi kết thúc học phần: điểm học phần theo thang điểm 10,số điểm đạt: 7/10.
- Hình thức thi: thực hành.
- Thời gian: 70 phút.
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6. Tài liệu học tập:
1. IIG Việt Nam, Microsoft Office Excel 2010, NXBtổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2011

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần:MOS POWERPOINT2010
- Số tín chỉ: 2(1, 1, 4) - 30 tiết
- Học phần tiên quyết/học trước:MOS Word
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):Không
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:Học viênnắm vững những kiến thức từ cơ bản đến nâng caotrong việc sử
dụng phần mềm Microsoft Office Powerpoint 2010để tạo ra một bản trình chiếu ấn
tượng.
- Kỹ năng:Học viênsử dụng thành thạo các kỹ năng tạo và định dạng một bản trình chiếu,
thiết lập và tùy biến trình chiếu.
- Thái độ:Có ý thức học tập tốt.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiếtđể tạo và định dạng
trìnhchiếu với sự hỗ trợ của các đối tượng đa phương tiện, các hiệu ứng dịch chuyển và
hiệu ứng hoạt cảnh, thiết lập và tùy biến trình chiếuđể có một bài thuyết trình hiệu quả.
4. Nội dung chi tiết, hình thức tổ chức dạy, học của học phần

Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ
thể
của
học
viên

Lên lớp Thí
nghi
ệm,
thực
hành
,
điền
dã

Lý
thuy
ết

Bài
tập,
thảo
luận

PHẦN CƠ BẢN
Chương 1. Giới thiệu căn bản về
PowerPoint
1.1. Khái niệm về PowerPoint 2010
1.2. Những đặc điểm mới của
PowerPoint 2010
1.3. Các thao tác cơ bản trên một bản
trình chiếu
1.4. Hiển thị trình chiếu theo nhiều cách
khác nhau.

0.5 1

- Giới thiệu những tính
năng mới giúp tối ưu
hóa khả năng tạo ra
những bản trình chiếu
ấn tượng.
- Biết cách sử dụng
những tính năng căn
bản như tạo, lưu, mở và
biết cách hiển thị bài
trình chiếu theo nhiều
cách khác nhau, duyệt
và thao tác với các vùng
hiển thị.

Thực
hiện
theo
mục
tiêu
giáo
viên
đề ra
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ
thể
của
học
viên

Lên lớp Thí
nghi
ệm,
thực
hành
,
điền
dã

Lý
thuy
ết

Bài
tập,
thảo
luận

Chương 2. Làm việc với các slide
2.1. Thêm và xóa các slide
2.2. Thêm các slide với nội dung đã có
2.3. Chia bảng trình chiếu thành các
vùng
2.4. Sắp xếp các slide và các vùng

0.5 1

- Biết thực hiện các
thao tác trên slide như
tạo mới, xóa hoặc thêm
slide với nội dung có
sẵn, tạo các vùng slide,
sắp xếp slide và các
vùng để dễ dàng quản
lý.

Chương 3. Thêm và định dạng văn
bản
3.1. Tạo bản trình chiếu mới
3.2. Thêm dữ liệu và thêm ô dữ liệu vào
Slide
3.3. Thay đổi định dạng văn bản
3.4. Định dạng văn bản
3.5. Sao chép định dạng với Format
Painter
3.6. Thay đổi kích thước văn bản so với
placeholder
3.7. Tìm và thay thế văn bản

0.5 1

- Biết cách làm việc với
văn bản trong slide như
nhập liệu, chèn thêm ô
dữ liệu, định dạng văn
bản,
- Biết cách sử dụng
Format painter
- Biết tìm và thay thế
văn bản.

Chương 4. Định dạng Slide
4.1. Sử dụng theme, dải màu sắc và font
4.2. Thay đổi nền slide
4.3. Thay đổi giao diện của placeholder
4.4. Thay đổi căn lề, khoảng trống, kích
thước và giao diện của văn bản 0.5 1

- Biết cách làm việc với
các slide một cách hiệu
quả

Chương 5. Làm việc với hình ảnh và
các đối tượng đồ họa
5.1. Thêm hình ảnh và Clip Art
5.2. Thêm SmartArt
5.3. Thêm Chart
5.4. Vẽ Shape và định dạng Shape
5.5. Thêm và định dạng các file hình
ảnh.
5.6. Sắp xếp các đối tượng
5.7. Thêm nút hành động
5.8. Thêm hiệu ứng dịch chuyển giữa
các slide

1 3

- Biết cách thêm, định
dạng các đối tượng đồ
họa và biết cách sắp
xếp chúng một cách
nhanh chóng.
- Biết cách thêm các nút
hành động cho slide
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ
thể
của
học
viên

Lên lớp Thí
nghi
ệm,
thực
hành
,
điền
dã

Lý
thuy
ết

Bài
tập,
thảo
luận

Chương 6. Đánh giá và hoàn thiện
bản trình chiếu
6.1. Thiết lập bản trình chiếu để đảm
bảo cho buổi thuyết trình
6.2. Xem trước và in bản trình chiếu
6.3. Chuẩn bị ghi chú cho người trình
bày và in vắn tắt nội dung thuyết trình
6.4. Hoàn tất bản trình chiếu
6.5. Cung cấp bản trình chiếu cho buổi
thuyết trình

1 2

- Biết cách kiểm tra các
thiết lập, xem thử và in
bản trình chiếu
- Biết xoá các thuộc
tính đính kèm bản trình
chiếu

Tổng 4 9

PHẦN NÂNG CAO
Chương 1. Thao tác với bảng trong
PowerPoint
1.1. Thêm bảng vào slide
1.2. Định dạng bảng
1.3. Thêm và cập nhật các trang tính
Excel

0.5 3

Biết cách chèn bảng dữ
liệu vào trình chiếu,
thêm và cập nhật các
trang tính Excel

Thực
hiện
theo
mục
tiêu
đề ra

Chương 2. Thêm hiệu ứng hoạt cảnh
2.1. Thêm các hiệu ứng hoạt cảnh cho
các đối tượng trong slide
2.2. Tùy chỉnh các hiệu ứng hoạt cảnh

0.5 1

- Biết cách thêm và tùy
chỉnh các hiệu ứng hoạt
cảnh cho các đối tượng
trong slide

Chương 3. Thêm âm thanh và video
vào bản trình chiếu
3.1. Thao tác với các file âm thanh trong
slide
3.2. Thao tác với các file video trong
slide

0.5 1

- Biết cách chèn và tùy
chỉnh file âm thanh,
video cho bài trình
chiếu

Chương 4. Làm việc với Themes và
Slide Master
4.1. Áp dụng nhiều Theme
4.2. Áp dụng Theme cho Slide Master
4.3. Định dạng nền cho Slide Master
4.4. Tùy chỉnh Slide Master.
4.5. Sử dụng nhiều Slide Master

1 2.5

- Biết cách áp dụng
theme vào bản trình
chiếu, thay đổi tập hợp
màu sắc và font áp
dụng cho slide, thay đổi
nền slide.
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Nội dung chi tiết

Số tiết

Mục tiêu cụ thể

Nhiệm
vụ cụ
thể
của
học
viên

Lên lớp Thí
nghi
ệm,
thực
hành
,
điền
dã

Lý
thuy
ết

Bài
tập,
thảo
luận

Chương 5. Chia sẻ và đánh giá bản
trình chiếu
5.1. Lưu bản trình chiếu thành các định
dạng khác nhau
5.2. Lưu bản trình chiếu thành định dạng
video
5.3. Gửi bản trình chiếu trực tiếp từ
powerpoint
5.4. Bảo mật file trình chiếu
5.5. Thêm các chú thích
5.6. Trộn các phiên bản trình chiếu

0.5 1

- Biết cách lưu bản
trình chiếu theo các
định dạng khác nhau,
bảo mật trình chiếu
- Biêt cách so sánh trình
chiếu và thêm các chú
thích

Chương 6. Tùy chỉnh Powerpoint
6.1. Thay đổi các thiết lập chương trình
đặc biệt
6.2. Tùy chỉnh ribbon
6.3. Tùy chỉnh thanh công cụ Quick
Access Toolbar

0.5 1

- Biết cách tùy chỉnh
thanh công cụ truy cập
nhanh theo ý muốn
cũng như giao diện
chương trình.

Bài tập tổng hợp 4

Tổng 3.5 13.5
5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
- Thi kết thúc học phần: điểm học phần theo thang điểm 10,số điểm đạt: 7/10
- Hình thức thi: thực hành
- Thời gian thi: 70 phút
6. Tài liệu học tập:
1. IIG Việt Nam, Microsoft Office Powerpoint2010, NXBtổng hợp Tp.Hồ Chí Minh,
2011.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày……tháng  08 năm 2017
Hội đồng

thẩm định chương trình đào tạo
Hiệu Trưởng

Trường Đại học Bà Rịa –Vũng Tàu

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm
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