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Số tiết/Giờ Tổng tiết 
TKB 

Tổng giờ học 
tập/làm việc 

LT BT/TH TNg TQ BTL/TL/ 
DA 

TTNT DC/TLTN/ 
LVTN 

SVTH 

 24 94,2 18 6 0 0 27 0 0 69 

Phân bổ tín chỉ   1,2 0,2   0,6    

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá  BT: 20% TN: 0% TH: 0% KT: 0% BTL/TL: 20% Thi: 60% 
 
Hình thức đánh 
giá 

- Bài tập (BT): Bài tập trên lớp (cá nhân) 
- Bài tập lớn (BTL/TL): Tiểu luận (nhóm) 
- Thi cuối kỳ: Trắc nghiệm và Tự luận 

Thời gian kiểm tra: 0 

Thời gian thi: 70 phút 

Môn tiên quyết - Không 

Môn học trước - Không  

Môn song hành - Không 

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân 

Cấp độ môn học 3 

Ghi chú khác  

1. Mục tiêu của môn học: 
 

Mục tiêu của môn học này là cung cấp cho sinh viên những kiến thức và công cụ để xây dựng mô hình cho các hệ thống 
kinh doanh và khảo sát dạng thức hành vi của các biến số trong hệ thống nhằm nâng cao chất lượng của các quyết định. 

Aims: 
The aim of this course is to provide participants with knowledge and tools for modelling and analyzing business systems 
to understand the behaviours of system variables, hence, to improve the quality of decisions to be made. 
 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Môn học được tổ chức thành hai phần chính: mô phỏng rời rạc theo sự kiện và mô phỏng hệ thống liên tục. Trong phần mô 
phỏng rời rạc, sinh viên được giới thiệu các khái niệm trong mô phỏng, mô phỏng bằng tay, mô phỏng trên bảng tính, cũng 
như mô phỏng trên các phần mềm chuyên dụng như Crystall Ball. Sinh viên sẽ được thực hành ứng dụng mô phỏng trong 
một số bài toán như quản lý vận hành, tài chính và tiếp thị. Trong phần mô phỏng liên tục, sinh viên được giới thiệu về tư 
duy hệ thống và các công cụ hỗ trợ, trong đó có động học hệ thống. Phần mềm Vensim được sử dụng để minh họa các ứng 
dụng trong động học hệ thống. 
 

Course outline: 
This course is designed in two parts: discrete-event simulation and system dynamics. The first part introduces the concepts of 
simulation, manual simulation, simulation on spreadsheets, and simulation with softwares such as Crystal Ball. Applications of 
simulation in some areas of business management such as operations management, finance, and marketing are presented. 
Systems thinking concept and supporting tools including tools for system dynamics are introduced in the second part. Vensim 
software is introduced to demonstrate examples in system dynamics. 

 



3. Tài liệu học tập: 
[1] Pinder, J. P. (2017). Introduction to Business Analytics Using Simulation. Academic Press.  
[2] Morecrof, J. D. W. (2015). Strategic Modelling and Business Dynamics: A feedback systems approach. 2nd Ed. 
John Wiley & Sons, Inc. 
[3] Templ, M. (2016). Simulation for Data Science with R. Packt Publishing. 
 

4. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học: 
 

STT Chuẩn đầu ra môn học 
CĐR chương 
trình cấp 1 

CĐR chương trình cấp 
2 

Bloom 

L.O.1 

Diễn giải thuật ngữ mô phỏng kinh doanh. PLO1, PLO2 
PLO1.2, PLO1.3, 

PLO2.3 
B4 

L.O.1.1 – Giải thích bản chất của mô hình mô phỏng và vai trò 
của nó trong khoa học quản lý. 

   

L.O.1.2 – Nhận diện hai kiểu mô phỏng rời rạc: mô phỏng 
Monte Carlo và mô phỏng hệ thống. 

   

L.O.1.3 – Diễn giải vai trò của xác suất và thống kê trong mô 
phỏng. 

   

L.O.2 

Diễn giải các khái niệm cơ bản và các cách tiếp cận để thực hiện 
mô phỏng trên bảng tính. 

PLO1, PLO2 
PLO1.2, PLO1.3, 

PLO2.3 
B4 

L.O.2.1 – Xây dựng mô hình mô phỏng trên bảng tính.    

L.O.2.2 – Sử dụng Crystal Ball để chạy mô phỏng bằng và diễn 
dịch kết quả. 

   

L.O.2.3 – Giải quyết một số bài toán quản lý bằng mô phỏng    

L.O.3 

Diễn giải tư duy hệ thống và mối quan hệ giữa cấu trúc và hành 
vi của hệ thống. 

PLO2 
PLO2.1, PLO2.2, 

PLO2.3 
B4 

L.O.3.1 – Nhận diện các kỹ năng cần thiết để phát triển năng lực 
tư duy hệ thống. 

   

L.O.3.2 – Nhận diện các dạng thức hành vi phổ biến và ba cấu 
trúc phản hồi cơ bản. 

   

L.O.3.3 – Giải thích cách sử dụng mô phỏng liên tục trong tổ 
chức để giải quyết các vấn đề quan trọng. 

   

L.O.4 

Sử dụng giản đồ nhân quả để biểu diễn cấu trúc phản hồi của hệ 
thống và diễn giải khái niệm kho và dòng (giản đồ cấu trúc). 

PLO2 
PLO2.1, PLO2.2, 

PLO2.3 
B4 

L.O.4.1 – Giải thích các quy tắc xây dựng giản đồ nhân quả.    

L.O.4.2 – Giải thích định nghĩa kho và dòng về mặt khái niệm và 
về mặt toán. 

   

L.O.4.3 – Diễn giải các bước để xây dựng giản đồ cấu trúc.    

 

No. Course learning outcomes 
Program LO 

level 1 
Program LO 

level 2 
Bloom 

L.O.1 

Interpret the term business simulation. PLO1, PLO2 
PLO1.2, PLO1.3, 

PLO2.3 
B4 

L.O.1.1 – Explain the nature of simulation models and their role 
in management science. 

   

L.O.1.2 – Indentify two types of discrete simulation: Monte 
Carlo simulation and systems simulation. 

   

L.O.1.3 – Interpret the role of probability and statistics in 
simulation. 

   

L.O.2 

Interpret some basic concepts and approaches for implementing 
simulations using spreadsheets. 

PLO1, PLO2 
PLO1.2, PLO1.3, 

PLO2.3 
B4 

L.O.2.1 – Construct simulation models on spreadsheets.    

L.O.2.2 – Use Crystal Ball to run simulation and interpret the 
results. 

   

L.O.2.3 – Solve some management problems using simulation.    

L.O.3 

Interpret systems thinking and the relationship between structure 
and behavior of system dynamics. 

PLO2 
PLO2.1, PLO2.2, 

PLO2.3 
B4 

L.O.3.1 – Indentify the skills required to develop systems 
thinking capabilities. 

   

L.O.3.2 – Identify the most fundamental modes of behavior and 
three basic feedback structures. 

   

L.O.3.3 – Explain how to use system dynamics in organizations 
to address important problems. 

   



No. Course learning outcomes 
Program LO 

level 1 
Program LO 

level 2 
Bloom 

L.O.4 

Use causal loop diagrams to represent the feedback structure of 
systems and interpret the concept of stocks and flows. 

PLO2 
PLO2.1, PLO2.2, 

PLO2.3 
B4 

L.O.4.1 – Explain the guidelines for causal loop diagrams.    

L.O.4.2 – Explain conceptual and mathematical definitions of 
stocks and flows. 

   

L.O.4.3 – Interpret the diagramming tools for mapping networks 
of stocks and flows. 

   

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 
Tài liệu được đưa lên BKeL hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học. Điểm tổng kết môn học được 
đánh giá xuyên suốt quá trình học, cơ bản gồm ba cột điểm: điểm bài tập (20%), điểm bài tập lớn (20%) và điểm thi cuối kỳ 
(60%). 

 Bài tập : 20% (cá nhân: 2 bài trắc nghiệm trên lớp) 

 Bài tập lớn  : 20% (theo nhóm: viết về 2 chủ đề liên quan môn học) 

 Thi cuối kỳ : 60% (trắc nghiệm và tự luận, 70’) 

Điều kiện dự thi: 

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 80%. Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành tất cả bài tập về 
nhà đúng hạn cũng như thực hiện đầy đủ các bài tiểu luận 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. Nộp muộn sẽ không được chấp nhận nếu không có một lý do chính đáng đã được 
trình bày và phê duyệt của giảng viên trước ngày đến hạn. Bài tập nộp muộn cho phép sẽ bị trừ đi 2 điểm đối với mỗi ngày 
nộp muộn. 

Learning trategies and assessment scheme: 

Course materials are weekly posted into BKeL system. Students should download, print out, and take them to the 
class. The final grade of the course is assessed throughout the course, the overall grade consists of two parts: 
assessment during the couse (40%) and final exam (60%). 

 Exercises : 20% (in individual: 2 class quizzes) 

 Assignment  : 20% (in groups: 2 group assignments) 

 Final exam : 60% (multiple choice and essay questions, 70’) 

Conditions to attend the final exam: 

Students are required to attend at least 80% of class time. In addition, students must complete all homeworks on time 
as well as complete the group assignments. These are the prerequisites for students to pass this course. 

Students should note the deadline for submitting assignments. Late submission will not be accepted unless a good 
reason has been submitted and approved by the instructor before the due date. Late submissions will be deducted 2 
points for each day of late submission. 

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

- TS. Trương Minh Chương - ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
 

7. Thông tin liên hệ: 
 

Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 
 

Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý - Khoa Quản lý Công nghiệp 
Department of Management Information Systems – School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 103 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 103 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5607 

 


