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Đề cương môn học 
 

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ 
(International business management) 

Credits 2 ECTS  3,5 Code IM4013 Semester 
 

HK192 

Time units/hours Class 
hrs. 

Total Theo
ry 

Exerc
ise 

Lab Field 
trip 

Assignment Field 
project 

Thesis Self-
study 

 30 97,7 18 12 0 0 18 0 0 66 

Credits in details   1,2 0,4 0 0 0,4    

Course (no class 
hrs.) 

 

Assessment 
structure 

Exercise: 20% Lab:  Practice: Mid-exam: 25% Assignment: 20% Exam: 35% 

 
Assessment 
activities 
  

- Individual reading (weekly), Quiz/In-class discussion (individual) 
- Mid-term exam:Written questions and answers (Online exam, VV) 
- Assignment: Group project and group assignments (oral and 
written report) 
- Final exam: multiple choice and short-answered questions  
(VVTN) 

Mid-term exam 
length 

50 minutes 
 

Questions Exam time length: 50 minutes  

Pre-requisites - None 

Pre-required - None   

Co-requisites - None 

Major Industrial Management 

Degree Undergraduate 

Course Level 3 

Remarks  Lecturers are going to arrange schedule for weekly meeting (03 hours/week)  

 
 

1. Mô tả môn học 
Môn học giới thiệu các khái niệm hiện đại về kinh doanh quốc tế, những cơ hội cũng như thách thức 
trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay. Môn học được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức về sự khác biệt nổi bật giữa kinh doanh nội địa và kinh doanh quốc tế để có những điều chỉnh 
thích hợp cho từng thị trường ở các quốc gia khác nhau. Bên cạnh đó, sinh viên phải nhận diện được 
các vấn đề thời sự xã hội trong nước và quốc tế cũng như sự đa dạng văn hóa trong doanh nghiệp để 
thích nghi trước các môi trường làm việc khác nhau. 
 
Kinh doanh quốc tế cung cấp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát về môi trường  kinh doanh quốc tế. 
Môn học cung cấp những kiến thức và hiểu biết nhất định về môi trường cũng như hoạt động kinh 
doanh quốc tế cho học viên trong xu hướng hội nhập kinh tế hiện nay 
 

Course Description: 
This course introduces modern concepts about International Business opportunities as well as 
challenges in globalization context. It is designed to provide students knowledge about the  
remarkable differences between domestic and international Business for companies to adjust for 
respected markets in different countries. Besides, students gain knowledge in identifying latest trend 
in domestic and international business as well as diversity in organizational culture to adapt with 
different working environments. 
 



  2/6 

International Business Management  provides students with general view about international business 
environment. The course offers knowledge and understadings about business environment as well as 
international business activities in the current economic integration 
 

2. Tài liệu học tập 
Giáo trình chính: 

[1] Charles W. Hill et al. (2012), International Business-An Asian Perspective,  McGraw-Hill 
[2] Charles W. Hill (2013), Competing in the global Market Place,  McGraw-Hill Irwin 
[3] Ball Geringer & McNett Minor (2013), International Business-The challenge of global 
competition, 13th edition, McGraw-Hill. 
 

 
Reference 
[1] Ball Geringer & McNett Minor, International Business-The challenge of global competition, 13th 
edition, McGraw-Hill, 2013 
[2] Michael R. Czinkota et al., International Business (2011), John Wiley & Sons, Inc 
[3] John J. Wild and Kenneth L. Wild (2016), International Busines: The challenge of Globalization, 
8th ed, Pearson education Limited. 

 
3. Mục tiêu môn học 

 
STT Mục tiêu môn học  PLO  

(Level 1) 
PLO 

(Level 2) 
Bloom 

L.O.1 Phân tích các kiến thức quản trị kinh doanh quốc tế: PLO3 PLO3.1 B4 
L.O.2 Hiểu biết và phân tích môi trường xã hội PLO3 PLO3.2 B5 
L.O.3 Hiểu, áp dụng và phân tích bối cảnh kinh doanh và doanh nghiệp 

quốc tế 
PLO3 

PLO3.3 
B4 

L.O.4 Phân tích ý tưởng kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế PLO5 PLO5 B5 
 

No. Course Goals: PLO  
(Level 1) 

PLO 
(Level 2) 

Bloom 

L.O.1 Analyze the following basic international business management 
principles: 

PLO3 
PLO3.1 

B4 

L.O.2 Comprehend and analyze the social environment PLO3 PLO3.2 B5 

L.O.3 Comprehend, apply and analyze the business and organization 
contexts 

PLO3 
PLO3.3 

B4 

L.O.4 Analyze start-up business idea and international business 
management.  

PLO5 PLO5 B5 

 
4. Chuẩn đầu ra môn học 

 
STT Chuẩn đầu ra môn học  PLO  

(Level 1) 
PLO 

(Level 2) 
Bloom 

L.O.1 L.O.1.1 –Nhận diện về kinh doanh quốc tế 
L.O.1.2 –So sánh các học thuyết kinh doanh quốc tế 
L.O.1.3 –Phân tích các yếu tố quốc gia trong kinh doanh quốc tế 
L.O.1.4 –Nhận diện môi trường thương mại trong kinh doanh 
quốc tế 
L.O.1.5 –So sánh chiến lược kinh doanh quốc tế 
L.O.1.6 –Phân tích quản trị tiếp thị trong kinh doanh quốc tế 
L.O.1.7 –Phân tích lãnh đạo và quản trị nguồn nhân lực trong 

PLO3 

PLO3.1 

B4 
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kinh doanh quốc tế 
L.O.1.8 –Phân tích quản lý sản xuất và chuỗi cung ứng trong 
kinh doanh quốc tế 

L.O.2 L.O.2.1 – Tóm tắt tổng kết bối cảnh xã hội và văn hóa liên quan 
đến quản trị kinh doanh quốc tế 
L.O.2.2 -  Mổ xẻ các giá trị và vấn đề mang tính thời sự trong xã 
hội liên quan đến quản trị kinh doanh quốc tế 
L.O.2.3 – Phân tích theo quan điểm toàn cầu các vấn đề liên quan 
đến quản trị kinh doanh quốc tế 
L.O.2.4 –Giải thích theo quan điểm bền vững các vấn đề liên 
quan đến quản trị kinh doanh quốc tế 

PLO3 

PLO3.2 

B5 

L.O.3 L.O.3.1 – Tóm tắt, tổng kết sự đa dạng văn hóa doanh nghiệp 
L.O.3.2 – Mổ xẻ chiến lược, mục tiêu, và kế hoạch kinh doanh 
của các tổ chức quốc tế 
L.O.3.3 – Minh họa khả năng thích ứng trong các môi trường 
làm việc khác nhau 

PLO3 

PLO3.3 

B4 

L.O.4 L.O.4.1 – Phác thảo những mục tiêu và yêu cầu của kinh doanh 
quốc tế 
L.O.4.2 – Nhận diện những chức năng, các khái niệm cần có, và 
cấu trúc của hệ thống quản trị kinh doanh quốc tế 

PLO5 PLO5 B5 

 
No. Course outco  PLO  

(Level 1) 
PLO 

(Level 2) 
Bloom 

L.O.1 L.O.1.1 –Identify International Business  
L.O.1.2 –Compare the theories of International Business  
L.O.1.3 –Analyze country differences  
L.O.1.4 –Identify the business environment in International 
busines  
L.O.1.5 –Compare market entries 
L.O.1.6 – Analyze International marketing management 
L.O.17 – Analyze Internationl leadership and Human resources 
management 
L.O.1.8 – Analyze global operations and supply chain 
management  

PLO3 

PLO3.1 

B4 

L.O.2 L.O.2.1 – Summarize the social and cultural contexts of 
international business management 
L.O.2.2 -  Dissect latest social trends in international business 
management  
L.O.2.3 – Analyze international business issues based on global 
approaches 
L.O.2.4 – Explain international business issues based on 
sustainable approaches 

PLO3 

PLO3.2 

B5 

L.O.3 L.O.3.1 –Summarize the diversity in organizational culture 
L.O.3.2 – Dissect strategy, aim, and business plan of 
international organizations 
L.O.3.3 – Illustrate adaptations in different working contexts  

PLO3 

PLO3.3 

B4 

L.O.4 L.O.4.1 – Outline aims and requirements in international 
business 
L.O.4.2 – Identify functions, and structure of international 
business management systems 

PLO5 PLO5 B5 
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5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học 

 

 Sinh viên cần đọc sách giáo trình và làm bài tập đầy đủ. 

 Cách đánh giá : 
 

 ASSESSMENT VALUE (%) LEARNING OUTCOMES 

1. INDIVIDUAL ASSESSMENT 20% LO1-7 

PLO3.1,2,3 
2. MID-TERM EXAMINATION 25% LO1, 2, 3 

3. GROUP PROJECT 30% LO1-7 

4. FINAL EXAMINATION 35% LO1-7 

 

 Đánh giá Giá trị (%) Chuẩn đầu ra 

1. Đánh giá cá nhân 20% LO1-7 

PLO3.1,2,3 
2. Thi giữa kỳ 25% LO1, 2, 3 

3. Dự án nhóm 30% LO1-7 

4. Thi cuối kỳ 35% LO1-7 

 

Đánh giá cá nhân 45% 

Thảo luận trong lớp và bài tập về nhà: 20% 

Sinh viên cần đọc, viết và nộp báo bài tập cá nhân trước khi vào lớp. Không chấp nhận việc nộp trễ 

L01: SV tóm tắt, lý giải chức năng của KDQT và ứng dụng vào hoạt động tiếp thị 

L02: SV phân tích và giải các vấn đề về KDQT 

Thi giữa kỳ (cá nhân, thi tự luận, 25%) cần đạt LO1, LO2, LO3. Và cần đạt 50% bài thi 

Dự án nhóm: 20% 

Gồm 1 báo cáo viết và báo cáo trình bày. Mỗi nhóm khoảng 5-7 SV cùng chọn 1 đề tài. Báo cáo viết file power point hay file 
word 1500 từ chuẩn  trích dẫn APA 

Báo cáo nhóm (trình bày và báo cáo viết): 10% 

Báo cáo bài tập nhóm: 10% 

SV cẩn đạt learning outcome LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, L06, L07 khi có thể miêu tả và áp dụng lý thuyết KDQT để phân tích 
và trình bày các vấn đề 

Bài thi cuối kỳ: 35% 

Có khoảng 25 – 35 câu trắc nghiệm, 3 – 5 câu tự luận và giải tình huống 

SV đạt chuẩn đầu ra khi:  

+ LO1, LO2, LO3: trả lời trên 60% câu hỏi 

+ LO3, LO4, LO5, LO6, LO7 phân tích KDQT trên mức 4: 

1 Rất hạn chế: không thể miêu tả lý thuyết HTVND 
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2 Mức chung chung: có thể miêu tả lý thuyết HTVND, nhưng không áp dụng được  

3 Chi tiết hơn: có thể miêu tả lý thuyết HTVND, áp dụng được nhưng chưa liên kết được với vấn đề thực tế 

4 Mức khá: có thể miêu tả lý thuyết HTVND, áp dụng được và liên kết được với vấn đề thực tế 

 

5 Mức tốt: có thể miêu tả lý thuyết HTVND, áp dụng được nhưng chưa liên kết được với vấn đề thực tế toàn diện 

Sinh viên chỉ được thi cuối kỳ nếu 

Tham gia 70% buổi học  

Và hoàn thành tất cả bài tập 

+ Individual assessment: 45% 

• In-class discussion and home assignments: 20% 

Students are required to read, write and submit individual readings and home assignments as scheduled on BkeL 
(before every class). Late submission is not accepted.  

Students meet the learning outcomes: 

+LO1, if they can summarise, explain INTERNATIONAL BUSINES Sfunctions, and apply INTERNATIONAL 
BUSINESStheory into marketing activities 

+ LO2, if they can analyse and solve INTERNATIONAL BUSINESS issues 

• Mid-term examination (individual, Written answers): 25%, The exam includes written questions and answers. To 
meet  LO1, LO2, LO3. Students meet the LO if they can correctly answer 50% of questions for each LO. 

+ Group project: 20% 

 Group works includes 01 group project (oral presentation and written report). Each group of 5-7 students is assigned 
topic and date to present as scheduled. The written report is about 1,500 words with APA citation or Power Point. 

• Group project (Oral presentation and written report) : 10% 

• Group assignment (Presentation)   : 10 % 

Students meets the learning outcomes LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, L06, L07 if they can describe the apply suitable 
INTERNATIONAL BUSINESStheory to solve the analysed issues, in oral presentation and written report.  

+ Final exam: 35% 
The final exam covers 25-30 multiple-choice questins, and 03-05 short-ansewred, case-study questions It is a closed-
book examination.  

Students meet learning outcomes: 

+ LO1, LO2, LO3, if they can correctly answer 60% of questions for each LO. 

+ LO3, LO4, LO5, LO6, LO7 if they can apply and analyse INTERNATIONAL BUSINESS issues to reach to level 4 
and above. 

 1 in a very limited level: they cannot mention INTERNATIONAL BUSINESS theory required; 

 2 in a general level: they can mention INTERNATIONAL BUSINESS theory required, but cannot apply in analysing 
the issues 

 3 in more detailed level: they can mention INTERNATIONAL BUSINESS theory reuiqred, can apply in analysing the 
issues, but cannot link the theory to the practical issues. 

 4 in a quite good level: they can mention INTERNATIONAL BUSINESS theory required, can apply in analysing the 
issues, can link the theory to the practical issues 

 5 in a very good level: they can mention INTERNATIONAL BUSINESS theory required, can apply in analysing the 
issues, can link the theory to the practical issues comprehensively 

 
In order to attend final exam, students are required to: 

- Complete all assessments items, 

- Attend at leaset 70 percent of class time. 

 
 
Điều kiện dự thi: 
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 Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần được điểm danh 
chuyên cần). Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành tất cả bài tập đúng hạn cũng như thực hiện 
đầy đủ các phần thuyết trình của nhóm. Đây là những điều kiện cần để sinh viên đạt môn học 
này.  

 Sinh viên cần lưu ý thời hạn nộp bài tập lớn. Nộp muộn sẽ không được chấp nhận nếu không 
có lý do chính đáng đã được trình bày và phê duyệt của giảng viên trước ngày đến hạn. Tuy 
nhiên, bài tập được phép nộp muộn sẽ bị trừ 1 điểm/ngày nộp trễ. 

 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy 
 

1. Dr. Ta Hung Anh   - Department of Marketing and Management  
2. Dr. Le Thi Thanh Xuan - Department of marketing and Management  
3. MBA. Lai Huy Hung  - Department of Economics and Finance  

 
 

7. Thông tin liên hệ 
 
Bộ môn/Khoa phụ trách Bộ môn Tiếp thị và Quản lý / Khoa Quản lý Công nghiệp 

Văn phòng Phòng 107 Tòa nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt P.14 Q.10 Tp.HCM 

Điện thoại (08) 38647256 – ext. 5613 

Giảng viên phụ trách TS. Tạ Hùng Anh 

Email tahunganh@hcmut.edu.vn 

 


