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Biểu 10.2: Danh sách chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016
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Giảng viên
Tên môn học
Mục đích môn học
hướng dẫn

Giảng
viên lý
thuyết

Lịch
Phương pháp
trình
đánh giá
giảng dạy

Nội dung tóm tắt

Phạm T.
Thanh
Mai; Võ
Thy Trang;
Đồng Văn
Đạt; Vũ
Thị Quỳnh
Anh; Trần
Thị Kim
Oanh; Ngô
Xuân
Hoàng

tổng quan về Phân tích hoạt động
kinh doanh, các phương pháp, cách
thức phân tích kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh, phân tích tình hình
sử dụng các yếu tố trong sản xuất
kinh doanh, phân tích về chi phí, giá
thành sản phẩm, tiêu thụ và lợi
nhuận, phân tích tình hình tài chính
15 tuần
của doanh nghiệp để đưa ra cái nhìn
toàn diện về hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp, biết được
những nguyên nhân làm hạn chế
năng lực sản xuất của doanh nghiệp
để đưa ra giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả sản xuất kinh doanh trong
doanh nghiệp.

Tài liệu tham khảo

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Bộ môn Phân tích Kinh doanh

Phân tích
5.1.1 Hoạt động
kinh doanh

Nắm, hiểu và vận dụng
Phạm T.
được hệ thống các chỉ
Thanh Mai; tiêu, phương pháp, quy
Võ Thy
trình để phân tích tình
Trang;
trạng HĐSXKD của
Đồng Văn DN; liên hệ với các
Đạt; Vũ Thị ngành nghề khác như
Quỳnh
tài marketing, nhân
Anh; Trần sự…; Tổng quan về
Thị Kim
HĐSXKD của DN và
Oanh; Ngô từ đó đề xuất các giải
Xuân
pháp phù hợp để nâng
Hoàng
cao
hiệu
quả
HĐSXKD.

Nghe giảng lý
thuyết: 36 tiết;
Tự học: 108
giờ; Thảo luận:
10 tiết; Kiểm
tra, đánh giá: 4
tiết; Kiểm tra
thường xuyên,
thảo luận,
chuyên cần:
(30%)
+ Kiểm tra giữa
học phần (20%)
+ Điểm thi kết
thúc học phần:
(50%)

1. Giáo trình Phân tích Kinh doanh.
PGS.TS. Nguyễn Văn Công. Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế Quốc dân 2009; 2. Giáo
trình Phân tích Tài chính Doanh nghiệp.
GS.TS.NGND. Ngô Thế Chi - PGS.TS.
Nguyễn Trọng Cơ. Nhà xuất bản Tài chính
2009; 3. Sách Phân tích hoạt động kinh
doanh – Lý thuyết, bài tập và bài giải.
GVC. Nguyễn Thị Mỵ - TS. Phan Đức
Dũng. Nhà xuất bản thống kê 2006; 4.
Sách Phân tích kinh doanh – Lý thuyết và
thực hành. PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc.
Nhà xuất bản Tài chính 2009. Tái bản lần
thứ nhất.; 5. Giáo trình Tài chính Doanh
nghiệp. PGS.TS. Vũ Công Ty - TS Bùi
Văn Vần. Nhà xuất bản Tài chính 2008

5.1.2

Quản trị
dự án

cung cấp những kiến thức cơ bản về
quá trình hình thành và soạn thảo
một dự án đầu tư, đặc điểm, nội dung
Nắm, hiểu được những
cơ bản của một dự án đầu tư, các
kiến thức cơ bản về dự
nguồn vốn huy động, chu kỳ và phân
án đầu tư, quản trị dự
Phạm Thị loại các dự án đầu tư để phục vụ cho
Phạm Thị án đầu tư, quá trình
Thanh
quản lý dự án; Các nội dung cơ bản
Thanh Mai; hình thành và soạn thảo
Mai;
của công tác quản trị dự án đầu tư;
Đồng Văn một dự án.
Đồng Văn Tìm hiểu sâu hơn về cách phân tích
Đạt;
Nắm được cách lập tiến
Đạt;
hiệu quả tài chính dự án đầu tư thông
Nguyễn Thị độ thực hiện dự án phù
Nguyễn
qua việc tính toán một số chỉ tiêu
Ngọc
hợp với quy mô nguồn
15 tuần
Thị Ngọc phản ánh hiệu quả tài chính cơ bản từ
Dung;
lực.
Dung;
đó so sánh, lựa chọn phương án đầu
Dương Thị Hiểu được cách phân
Dương Thị tư phù hợp; Hướng dẫn cách xây
Thúy
tích và đánh giá hiệu
Thúy
dựng một sơ đồ mạng công việc
Hương
quả tài chính của dự án
Hương
trong quản lý tiến độ dự án để từ đó
từ đó so sánh, lựa chọn
tìm ra được phương án kết hợp tốt
phương án đầu tư phù
nhất giữa thời gian và chi phí của dự
hợp;
án; Tìm hiểu và nhận diện các rủi ro
có thể xảy ra trong quá trình thực
hiện dự án để kiểm soát và quản lý
rủi ro một cách tốt nhất.

Lập và Thẩm định hiệu quả tài chính dự án
đầu tư (ThS. Đinh Thế Hiển - NXB Thống
kê 2008).
- Quản trị dự án đầu tư (Trịnh Thùy Anh,
NXB Thống kê, 2011).
- Quản trị dự án (Nguyễn Trường Sơn,
NXB Thống kê, 2009).
Kiểm tra
- Thẩm định tài chính dự án (PGS.TS Lưu
thường xuyên, Thị Hương – NXB tài chính 2004).
thảo luận,
- Kinh tế đầu tư Xây dựng (GS.TSKH
chuyên cần:
Nguyễn Văn Chọn – NXB Xây dựng).
(30%)
- Tính toán dự án đầu tư (Kinh tế – Kỹ
+ Kiểm tra giữa thuật) (Đặng Minh Trang – NXB Giáo
học phần (20%) dục).
+ Điểm thi kết - Engineering Economics for Capital
thúc học phần: Investment Analysis (Tung Au, Thomas
(50%)
P.Au).
- Sách: Lập và quản lý dự án đầu tư (TS.
Nguyễn Bạch Nguyệt - NXB Thống kê
2005), - - Quản lý dự án (TS. Từ Quang
Phương - NXB ĐH Kinh tế Quốc dân
2010).
- Các báo cáo nghiên cứu khả thi của các
dự án đã và đang thực hiện.

Kỹ thuật
nghiệp vụ
5.1.3
ngoại
thương

Nắm, hiểu được những
kiến thức cơ bản về các
nhân tố ảnh hưởng đến
việc thực hiện các
nghiệp vụ giao dịch
ngoại thương; các
phương thức giao dịch
Chu Thị
mua bán trên thị trường
Kim Ngân
thế giới; các điều khoản
Nguyễn T.
trong hợp đồng thương
Ngọc Dung
mại quốc tế, các bước
Dương Thị
tiến hành một cuộc đàm
Thúy
phán thương mại quốc
Hương
tế; Có kỹ năng tư duy,
phân tích và ra quyết
định, kỹ năng phát hiện
và giải quyết vấn đề
liên quan đến các
nghiệp vụ thương mại
quốc tế.

cung cấp các kiến thức cơ bản có liên
quan đến lĩnh vực kinh doanh quốc
tế, các nghiệp vụ giao dịch và thanh
toán trên thị trường ngoại thương.
Đó là các phương thức hay được
dung trong giao dịch ngoại thương.
Các tập quán thương mại quốc tế mà
nó đã trở thành các điều kiện thương
Chu Thị
mại quốc tế được áp dụng rộng rãi.
Kim Ngân Các nội dung liên quan đến việc ký
Nguyễn T. kết hợp đồng thương mại quốc tế
Ngọc
cũng như các công việc cần chuẩn bị
Dung
cho một quá trình giao dịch. Các
15 tuần
Dương Thị nghiệp vụ, chứng từ thanh toán quốc
Thúy
tế và quá trình giao dịch ngoại
Hương
thương được diễn ra như thế nào.
Cùng với việc cung cấp cho người
học các kiến thức kinh doanh ngoại
thương, các cách thức tiến hành một
thương vụ kinh doanh quốc tế thì
môn học cũng góp phần giúp người
học hình thành những kỹ năng cần
thiết để trở thành một nhà quản lý
các nghiệp vụ ngoại thương, quản lý
các giao dịch kinh doanh quốc tế.

1. PGS. TS. Nguyễn Thị Hường, TS. Tạ
Lợi (chủ biên). Giáo trình Nghiệp vụ
Ngoại thương - Lý thuyết và thực hành.
Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân,
Hà Nội - 2007.
2. GS-TS Võ Thanh Thu, Hỏi đáp về
Incoterms 2010, NXB TP. Hồ Chí Minh –
09/2011
3. PGS. Vũ Hữu Tửu (chủ biên), Giáo
trình Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương.
Kiểm tra
Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội - 2007.
thường xuyên,
4. GS Đinh Xuân Trình, PGS.TS Đặng Thị
thảo luận,
Nhàn. Giáo trình Thanh toán quốc tế. Nhà
chuyên cần:
xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội (30%)
2011
+ Kiểm tra giữa
5. PGS. TS. Đoàn Thị Hồng Vân (chủ
học phần (20%)
biên). Giáo trình Kỹ thuật Ngoại thương.
+ Điểm thi kết
Nhà xuất bản Thống kê. Hồ Chí Minh thúc học phần:
2005.
(50%)
6. PGS. Đinh Xuân Trình. Giáo trình
Thanh toán Quốc tế trong Ngoại thương.
Nhà xuất bản Giáo dục - 1998.
7. Các Điều kiện Thương mại Quốc tế
(Incoterms 2000). Nhà xuất bản Khoa học
Kỹ thuật - 2007.
8. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (ICC). Hướng dẫn sử dụng
INCOTERMS 2000 - 2001.

… …
Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2016
TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Thanh Mai

