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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 

 36 140,5 30 6 0 0 36 0 0 102 

Phân bổ tín chỉ 3  2 0,2 0 0 0,8 0 0 0 

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 10% TN: 0% TH: 0% KT: 20% BTL/TL: 30%  Thi: 40% 

 
Hình thức đánh 
giá 

 Bài tập lớn ( BTL ): Tiểu luận  + Thuyết trình 
 Thảo luận trên lớp (BT): Tự luận 
 Kiểm tra giữa kỳ ( KT ): Trắc nghiệm + tự luận 
 Thi cuối kỳ (Thi): Trắc nghiệm + Tự luận 

Thời gian Kiểm Tra:  70 phút 

Thời gian Thi:  80 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 Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học  3 

Ghi chú khác  

 

1. Mục tiêu của môn học: 
Môn học Quản lý công nghệ cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về công nghệ và quá trình quản lý 

công nghệ có hiệu quả, từ đó có thể đưa ra những biện pháp tác động phù hợp trong quản lý doanh nghiệp, nâng cao khả 
năng tiếp thu và đổi mới công nghệ. Quản lý công nghệ là toàn bộ kiến thức và kỹ năng, được kết hợp bởi các yếu tố về kỹ 
thuật, khoa học và quản lý để cho một doanh nghiệp có thể tối đa hóa lợi thế cạnh tranh của nó. Môn học này nhằm giúp 
hiểu rõ hơn về vai trò và đặc điểm của công nghệ để từ đó có thể quản lý công nghệ một cách hiệu quả hơn. 

Aims: 
Management of Technology provides learners with the fundamental knowledge about Technology and effective 

technology management process which enables them to offer appropriate business management action as well as improve 
their learning competence and technological inovation. Management of technology includes comprehensive knowledge and 
skills which synergize company technology, science and management to maximise its competitive edge. This course 
facilitates the understanding of the role and characteristic of technology for the effctive business management. 



2. Nội dung tóm tắt môn học: 
Môn học quản lý công nghệ bao gồm các nội dung: (1) nhận thức về công nghệ nhằm giới thiệu những khái niệm 

ban đầu liên quan đến công nghệ và quản lý công nghệ; những tác động của thay đổi công nghệ đến phát triển kinh tế và 
những kết quả nhận được cũng như những vấn đề gặp phải khi thay đổi công nghệ; (2) hiểu biết về công nghệ qua những 
nội dung liên quan giữa công nghệ và sản xuất, công nghệ tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp cũng như hiểu rõ về vòng 
đời và các thành phần cơ bản của công nghệ; (3) và cuối cùng là tiếp thu công nghệ, nắm được thế nào là công nghệ phù 
hợp, các loại năng lực công nghệ mà doanh nghiệp cần có, cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến vai trò của 
chuyển giao công nghệ trong chiến lược phát triển, nâng cao trình độ công nghệ ở góc độ công ty cũng như quốc gia, và các 
vấn đề về quan trọng cần quan tâm khi tiến hành chuyển giao công nghệ tại doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp nâng 
cao năng lực và trình độ công nghệ của mình. 
 

Course outline: 
The content of technology management include: (1) awareness of technology introduces primary concepts of technology 
and technology management; the influence of technology change to economic development as well its consequence; (2) 
understanding throughly not only about technology by relation between technology and production function, technology 
plays competitive advantage role for the firm but also about technology life cycle and the basic embodiment forms of 
technology; (3) the last one is technology acquirement, know what appropiate technology is, kinds of required technology 
abilities, and provide the knowledge related the role of technology transfer in the strategy of improvement of technology 
capability of the companies and the country, the important issues in technology transfer in order to help the firm to 
improve their technology ability. 

 

3. Tài liệu học tập:  
Tài liệu chính/ Main references: 

 [1]  Nguyễn Thị Thu Hằng, Bài giảng Quản lý Công nghệ, Khoa Quản lý Công nghiệp. 
 
Tài liệu tham khảo thêm/ Further readings: 
[1] Westland, J. C. (2008) Global Innovation Management, Palgrave Macmillan. 

[2] Ramanathan, K. (1995), Fundametal of Management of Technology, School of Management – Asian Institue of 
Technology. Bangkok, Thailand. 

[3] Lê Văn Thân (1998), Phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ, Trung tâm thông tin tư liệu và công 
nghệ quốc gia, trung tâm thông tin khoa học kỹ thuật hóa chất, Hà nội. 

 

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 

Thang đo 
bloom 

L.O.1 Giải thích các khái niệm về công nghệ, quản lý công nghệ và 
chuyển giao công nghệ 

PLO1 PLO1.2, PLO1.3 B3 

L.O.1.1 – Giải thích các khái niệm về công nghệ, quản lý công 
nghệ. thay đổi công nghệ. 

   

L.O.1.2 – Giải thích các khái niệm về các thành phần của công 
nghệ. 

   

L.O.1.3 – Giải thích các khái niệm về vòng đời công nghệ.    

L.O.2 

Phân tích ảnh hưởng của thay đổi công nghệ và khả năng 
tiếp thu công nghệ của doanh nghiệp 

PLO1, PLO2 PLO1.2, PLO1.3, 
PLO2.1 

B3-B4 

L.O.2.1 – Phân tích ảnh hưởng của thay đổi công nghệ đến lợi 
thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 

   



STT Chuẩn đầu ra môn học CĐR chương 
trình cấp 1 

CĐR chương 
trình cấp 2 

Thang đo 
bloom 

L.O.2.2 – Phân tích khả năng tiếp thu công nghệ của doanh 
nghiệp qua việc lựa chọn công nghệ phù hợp, xác định các loại 
năng lực công nghệ mà doanh nghiệp cần có 

   

L.O.2.3 – Phân tích Triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ 
trong doanh nghiệp. 

   

L.O.3 Cho thấy kỹ năng trình bày và xây dựng công việc nhóm PLO1, PLO2, 
PLO3 

PLO1.2, PLO1.3, 
PLO2.1, PLO3.2 

B3-B4 

L.O.3.1 – Xây dựng nhóm và ứng dụng làm việc theo nhóm    

L.O.3.2 – Diễn giải kết quả các bài tập nhóm trên lớp    

 
STT Course learning outcomes Program 

learning 
outcomes L1 

Program learning 
outcomes L2 

bloom 

L.O.1 Explain the concepts of technology, technology management 
and technology transfer 

PLO1 PLO1.2, PLO1.3 B3 

L.O.1.1– Explain the concepts of technology, technology 
management, technological change. 

   

L.O.1.2 – Explain the concepts of components of technology.    

L.O.1.3 – Explain the concepts of technology life cycle.    

L.O.2 Analyze the impact of technological change and ability to 
absorb technology of the enterprise 

PLO1, PLO2 PLO1.2, PLO1.3, 
PLO2.1 

B3-B4 

L.O.2.1 – Analyze the impact of technological changes on 
production functions, competitive advantages in the operation of 
enterprises 

   

L.O.2.2 – Analyze the technology's ability to absorb technology 
by selecting the appropriate technology, identifying the types of 
technological capacity that the enterprise needs. 

   

L.O.2.3 – Analyze Deploying technology transfer in enterprises    

L.O.3 Showing presentation skills and constructing team work PLO1, PLO2, 
PLO3 

PLO1.2, PLO1.3, 
PLO2.1, PLO3.2 

B3-B4 

L.O.3.1 – Constructing teamwork and applying team    

L.O.3.2 – Interpreting the results of class projects    

 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 
Tài liệu và các yêu cầu của môn học được đưa lên BKEL. Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình 
học, cơ bản gồm bốn cột điểm thành phần: BTL/ TL (30%), BT: (10%), điểm giữa kỳ (30%) và điểm cuối kỳ (40%). 

 BTL/TL: 30% 

- Tiểu luận nhóm   : 30% 

 BT: 10% 

- Thảo luận nhóm trên lớp: 10% 

 Điểm giữa kỳ: 20% 

- Kiểm tra    : 20% 

 Điểm cuối kỳ: 40% 



 Thi         : 40% 
Điều kiện dự thi: 

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự kiểm tra giữa kỳ và giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần được điểm danh chuyên 
cần). Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành các BTL/TL nhóm đúng hạn cũng như thuyết trình chúng trên lớp. Đây là 
những điều kiện cần để sinh viên đạt môn học này. 

 

Learning strategies and assessment scheme: 
 
Course materials and syllabus are posted to BKEL. Total grade of the course is assessed throughout the course studying, 
basically consisting of four components: class project (30%), group discussion (10%), midterm evaluation (20%) and 
final evaluation (40%). 

 Class project: 30% 

- Class project       : 30% 

 Group discussion: 10% 

- Group discussion in class  : 10% 

 Midterm evaluation: 20% 

- Midterm exam      : 20% 

 Final evaluation: 40% 

- Final exam       : 40% 

 
Final Exam Conditions:  
Students are required to attend midterm exam and at least 70% of class time (number of attendance). In addition, students 
must complete their class projects on time as well as present them in class. These are the prerequisites for students to 
pass this course. 

 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy: 
 TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 
 ThS. Nguyễn Hoàng Chí Đức 

7. Thông tin liên hệ (Contacts): 
 

Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 

Bộ môn Quản lý Sản xuất và Điều hành - Khoa Quản lý Công nghiệp 
Department of Production and Operation Management – School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 106 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 106 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5608 
E-mail ntthang@hcmut.edu.vn 

 


