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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KHOA HỌC QUẢN LÝ HỌC PHẦN 1 

Ngành đào tạo: Quản lý kinh tế 

Hệ đào tạo: Đại học chính quy 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 900/QĐ-ĐHTB, ngày 07/12/2017) 

 

1. Tên học phần: Khoa học quản lý học phần 1 

2. Số tín chỉ: 4(4,4,0) 

3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ ba 

4. Phân bổ thời gian 

- Lên lớp: 60 tiết (4 tiết lên lớp/tuần) 

+ Lý thuyết: 48 tiết 

+ Thảo luận: 8 tiết 

+ Kiểm tra: 4 tiết 

- Tự học: (60x2)= 120 giờ 

5. Điều kiện tiên quyết:  

6. Mục tiêu của học phần 

6.1. Mục tiêu kiến thức 

Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về: Trang bị cho người học hệ 

thống tri thức liên quan đến bản chất của quản lý; các phẩm chất, năng lực cần có của 

người quản lý; các yếu tố trong môi trường quản lý, các nguyên tắc và phương pháp 

quản lý cơ bản. 

6.2. Mục tiêu kỹ năng 

 Hình thành cho người học những kỹ năng phân tích lý thuyết, kỹ năng vận dụng 

các nguyên tắc và phương pháp quản lý, kỹ năng phân tích môi trường quản lý 

6.3. Về thái độ 

- Hình thành tư duy độc lập, năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Có thái độ làm việc tích cực. Thái độ hợp tác, chia sẻ khi làm việc nhóm. 

7. Mô tả các nội dung học phần 

Học phần này đề cập đến những kiến thức cơ bản của quản lý như: Sự phát 

triển của các tư tưởng quản lý, môi trường quản lý, nguyên tắc quản lý, phương pháp 

quản lý, .... 

Môn học gồm 5 chương: 

Chương 1 – Quản lý và nhà quản lý 

Chương 2 – Môi trường quản lý 

Chương 3 – Quản lý với tư cách là một khoa học 

Chương 4 – Nguyên tắc quản lý 

Chương 5 -  Phương pháp quản lý 
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8. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ, qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học Thái 

Bình. 

- Dự lớp: Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp. 

- Có đầy đủ điểm thường xuyên, điểm đánh giá nhận thức, làm bài tập ở nhà 

theo yêu cầu của giảng viên. 

- Có đủ 2 bài kiểm tra định kỳ, 1 bài tiểu luận. 

- Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần. 

- Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp. 

9. Tài liệu học tập 

- Giáo trình chính: 

[1] Tập bài giảng Khoa học quản lý học phần 1- tập thể tác giả- trường Đại học 

Thái Bình. 

- Tài liệu tham khảo: 

[2] Giáo trình quản lý học, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân 2012 

[3] Giáo trình quản trị học, trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhà xuất bản giao 

thông vận tải. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

10.1. Tiêu chí đánh giá 

STT Điểm thành phần Quy định Trọng số Ghi chú 

1 

Điểm thường xuyên, đánh giá 

nhận thức, thái độ thảo luận, 

chuyên cần, làm bài tập ở nhà. 

- Số tiết dự học/Tổng 

số tiết: 10%. 

- Số bài tập đã 

làm/Tổng số bài tập 

được giao: 10%. 

10%  

2 
Điểm kiểm tra định kỳ: 2 

điểm kiểm tra viết 45’ 

- 2 bài kiểm tra viết 1 

tiết trên lớp. 

- 1 bài tiểu luận 

30%  

3 Thi kết thúc học phần - Thi viết (90’) 60%  

10.2. Cách tính điểm 

- Sinh viên không tham gia đủ  80% số tiết học trên lớp không được thi lần đầu. 

- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân. 

- Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên. 

11. Thang điểm: 10 
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12. Nội dung chi tiết học phần 

Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/

kiểm 

tra 

Tài liệu 

đọc 

trước 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1 Chương 1. Quản lý và nhà 

quản lý 

1.1. Hệ thống xã hội và tổ 

chức- đối tượng của quản lý 

1.1.1. Hệ thống xã hội 

1.1.2. Tổ chức 

1.2. Quản lý 

1.2.1. Khái niệm và các yếu tố 

cơ bản của quản lý 

4 0 - TL [1]  

- Đọc 

thêm TL 

[2], 24-

37 

- Chuẩn bị và đọc 

trước:  

+ Nội dung bài học 

trong TL [1]. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong TL [2] 

- Làm câu hỏi ôn tập 

trong TL [1] 

2 1.2.2. Quá trình quản lý 

1.2.3. Cách tiếp cận trong quản 

lý hệ thống xã hội 

1.3. Nhà quản lý 

1.3.1. Nhà quản lý và phân loại 

các nhà quản lý 

3 1 

(thảo 

luận) 

- TL [1]  

- Đọc 

thêm TL 

[2], 44-

50 

- Chuẩn bị và đọc 

trước:  

+ Nội dung bài học 

trong TL [1]. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong TL [2] 

- Làm câu hỏi ôn tập 

trong TL [1] 

3 1.3.2. Vai trò của nhà quản lý 

1.3.3. Đặc điểm công việc của 

nhà quản lý 

1.3.4. Học tập để làm quản lý 

3 1 - TL [1]  

- Đọc 

thêm TL 

[2], 56-

63 

- Chuẩn bị và đọc 

trước:  

+ Nội dung bài học 

trong TL [1]. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong TL [2] 

- Làm câu hỏi ôn tập 

trong TL [1] 

4 Chương 2. Sự phát triển của 

các tư tưởng quản lý 

2.1. Các tư tưởng quản lý cổ 

đại 

2.1.1. Tư tưởng quản lý cổ đại 

của Trung Hoa 

2.1.2. Tư tưởng quản lý cổ đại 

của phương Tây 

2.2. Các tư tưởng quản lý cổ 

điển 

2.2.1. Thuyết quản lý theo khoa 

học 

2.2.2. Thuyết quản lý hành 

chính 

3 1 - TL [1]  

- Đọc 

thêm TL 

[2], 87-

100 

- Chuẩn bị và đọc 

trước:  

+ Nội dung bài học 

trong TL [1]. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong TL [2] 

- Làm câu hỏi ôn tập 

trong TL [1] 

 

5 2.2.3. Thuyết tổ chức xã hội và 

kinh tế 

2.2.4. Nhận xét chung về các tư 

tưởng quản lý cổ điển 

3 1 

(thảo 

luận) 

- TL [1]  

- Đọc 

thêm TL 

[2], 104-

- Chuẩn bị và đọc 

trước:  

+ Nội dung bài học 

trong TL [1]. 
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/

kiểm 

tra 

Tài liệu 

đọc 

trước 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

2.3. Các tư tưởng quản lý hiện 

đại 

2.3.1. Trường phái khoa học 

quản lý 

118 + Đọc thêm nội dung 

liên quan trong TL [2] 

- Làm câu hỏi ôn tập 

trong TL [1] 

6 2.3.2. Lý thuyết hệ thống trong 

quản lý 

2.3.3. Các học thuyết văn hóa 

quản lý 

2.3.4. Thuyết quản lý tổng hợp 

và thích nghi 

3 1 

(kiểm 

tra) 

- TL [1]  

- Đọc 

thêm TL 

[2], 119-

125 

- Chuẩn bị và đọc 

trước:  

+ Nội dung bài học 

trong TL [1]. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong TL [2] 

- Làm câu hỏi ôn tập 

trong TL [1] 

-  

7 Chương 3. Môi trường quản 

lý 

3.1. Môi trường quản lý 

3.1.1. Khái niệm môi trường 

quản lý 

3.1.2. Tính phức tạp của môi 

trường quản lý 

 

 

3 1 - TL [1]  

- Đọc 

thêm TL 

[2], 138-

139 

- Chuẩn bị và đọc 

trước:  

+ Nội dung bài học 

trong TL [1]. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong TL [2] 

- Làm câu hỏi ôn tập 

trong TL [1] 

8 3.2. Môi trường quản lý tổ 

chức 

3.2.1. Môi trường bên ngoài 

3.2.2. Môi trường bên trong 

3.3. Phân tích môi trường 

quản lý 

3.3.1. Tầm quan trọng của phân 

tích môi trường quản lý 

3 1 - TL [1]  

- Đọc 

thêm TL 

[2], 141-

169 

- Chuẩn bị và đọc 

trước:  

+ Nội dung bài học 

trong TL [1]. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong TL [2] 

- Làm câu hỏi ôn tập 

trong TL [1] 

9 3.3.2. Mục tiêu của phân tích 

môi trường quản lý 

3.3.3. Quy trình phân tích môi 

trường quản lý 

3.3.4. Một số kỹ thuật phân tích 

môi trường quản lý 

3 1 - TL [1]  

- Đọc 

thêm TL 

[2], 169-

171 

- Chuẩn bị và đọc 

trước:  

+ Nội dung bài học 

trong TL [1]. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong TL [2] 

- Làm câu hỏi ôn tập 

trong TL [1] 

10 Chương 4. Nguyên tắc quản lý 

4.1. Khái luận về nguyên tắc 

quản lý  

4.1.1. Các tiếp cận khác nhau về 

nguyên tắc quản lý 

 

3 1 - TL [1]  

- Đọc 

thêm TL 

[2], 56-

73 

- Chuẩn bị và đọc 

trước:  

+ Nội dung bài học 

trong TL [1]. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong TL [2] 
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/

kiểm 

tra 

Tài liệu 

đọc 

trước 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

4.1.2. Định nghĩa và nguyên tắc 

quản lý 

4.1.3. Đặc trưng của nguyên tắc 

quản lý 

4.1.4. Vai trò của nguyên tắc quản lý 

- Làm câu hỏi ôn tập 

trong TL [1] 

 

11 4.2. Một số nguyên tắc quản lý 

cơ bản 

4.2.1. Nguyên tắc sử dụng quyền lực 

hợp lý 

4.2.2. Nguyên tắc quyền hạn 

tương xứng với trách nhiệm 

4.2.3. Nguyên tắc thống nhất 

trong quản lý 

3 1 - TL [1]  

- Đọc 

thêm TL 

[3], 56-

73 

- Chuẩn bị và đọc 

trước:  

+ Nội dung bài học 

trong TL [1]. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong TL [3] 

- Làm câu hỏi ôn tập 

trong TL [1] 

12 4.2.4. Nguyên tắc thực hiện quy 

trình quản lý 

4.2.5. Nguyên tắc kết hợp hài 

hoà các lợi ích 

4.2.6. Nguyên tắc kết hợp các 

nguồn lực 

4.2.7. Nguyên tắc tiết kiệm và 

hiệu quả 
 

3 1 

(thảo 

luận) 

- TL [1]  

- Đọc 

thêm TL 

[3], 73-

75 

- Chuẩn bị và đọc 

trước:  

+ Nội dung bài học 

trong TL [1]. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong TL [3] 

- Làm câu hỏi ôn tập 

trong TL [1] 

13 Chương 5. Phương pháp quản 

lý 

5.1. Khái niệm phương pháp 

quản lý 

5.1.1. Định nghĩa phương pháp 

quản lý 
5.1.2. Đặc trưng của phương pháp 

quản lý 

4 0 - TL [1]  

- Đọc 

thêm TL 

[2], 287-

288 

- Chuẩn bị và đọc 

trước:  

+ Nội dung bài học 

trong TL [1]. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong TL [2] 

- Làm câu hỏi ôn tập 

trong TL [1] 

14 5.2. Những phương pháp quản 

lý cơ bản 

5.2.1. Nhóm phương pháp quản 

lý căn cứ vào việc sử dụng 

quyền lực 

5.2.2. Nhóm phương pháp quản 

lý dựa vào việc sử dụng các 

công cụ có tính vật chất 

4 0 - TL [1]  

- Đọc 

thêm TL 

[2], 291-

298 

- Chuẩn bị và đọc 

trước:  

+ Nội dung bài học 

trong TL [1]. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong TL [2] 

- Làm câu hỏi ôn tập 

trong TL [1] 

15 5.2.3. Nhóm phương pháp quản 

lý dựa vào việc sử dụng các 

công cụ có tính phi vật chất 

3 1 

(kiểm 

tra) 

- TL [1]  

- Đọc 

thêm TL 

[2], 291-

298 

- Chuẩn bị và đọc 

trước:  

+ Nội dung bài học 

trong TL [1]. 

+ Đọc thêm nội dung 
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/

kiểm 

tra 

Tài liệu 

đọc 

trước 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

liên quan trong TL [2] 

- Làm câu hỏi ôn tập 

trong TL [1] 

 

16 Ôn thi kết thúc học phần 

 

 

 

 

 

 - Nghiên cứu tài liệu 

[1], [2], [3]. 

- Ôn thi kết thúc học 

phần 
 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

(Đã ký) 

 

 

 

Phạm Thị Ánh Nguyệt 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA 

(Đã ký) 

 

 

 

Phạm Thị Ánh Nguyệt 

 

 


