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Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information) 

1.1. Thông tin tổng quan (General information)
- Tên học phần: Hệ thống thông tin quản lý 

  Course title: Management Information Systems 

- Mã học phần (Course ID): IM3087 
- Số tín chỉ (Credits): 3 (ETCS: 6 ) 

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20213 

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập 
 (Teaching/study type)

Số tiết/giờ 
 (Hours)

Số tín chỉ 
 (Credits)

Ghi chú 
 (Notes)

Lý thuyết (LT) 
 (Lectures)

30

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

0

Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) 
(Labs/Practices)

0

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

45

Tự học (Self-study) 73.83

Khác (Others) 0

Tổng cộng (Total) 150 3

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá 
 (Evaluation type)

Tỷ lệ 
 (Ratio)

Hình thức 
 (Format)

Thời gian 
 (Duration)

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

20%

Thí nghiệm 
 (Labs/Practices)

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

30%

Kiểm tra 
 (Midterm Exam)

--
 (--)

-- phút (minutes)

Thi 
 (Final Exam)

50% Trắc nghiệm và tự luận
 (MCQ & Constructed response)

70 phút (minutes)

Tổng cộng 
 (Total)

100%
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1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites) 

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần 
 (Course ID)

Tên học phần 
 (Course title)

Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) 
(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

● Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
● Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)

○ Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ○ Kiến thức ngành (Major)
○ Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) 

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department) Hệ Thống Thông Tin Q/Lý - Khoa Quản Lý Công Nghiệp 
(School of Industrial Management)

Văn phòng (Office) 103B10

Điện thoại (Phone number) 0366911855

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge) Trần Thị Tuyết
 

E-mail trantuyet@hcmut.edu.vn
 

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những hệ thống thông tin khác nhau, cũng như quy trình phân tích và thiết kế
hệ thống. Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu các giai đoạn của việc phát triển hệ thống thông tin và cách chọn lựa một số HTTT phù hợp
với doanh nghiệp.

This course provides fundamental knowledge about different information systems, as well as the process of analyzing and designing an
information system. Besides, this course also introduces developing phases of information system and selecting methods of suitable MIS
for business. During this course, students have chance to work with an integrated information system, such as: ERP, SCM, CRM. Besides,
some legal and ethical issues in managing and operating an information system are also mentioned.

 

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

[1] Kroenke, D.M. & Boyle, R.J. (2017). Using MIS, 9th Edition, Pearson.

[2] Valacich, J.S. & Schneider, C. (2018). Information Systems Today: Managing the digital world, 8th Edition, Pearson.

[3] SAP. (2019). Lecturer’s handouts and workshop manuals. SIM, HCMUT.

[4] McNurlin, B., Sprague, R. & Bui, T. (2008). Information Systems Management in Practice, 8th Edition, Pearson.

[5] Stair, R.M. & Reynolds, G.W. (2010). Information Systems: A Managerial Approach, 9th Edition, Cengage Learning.

[1] Kroenke, D.M. & Boyle, R.J. (2017). Using MIS, 9th Edition, Pearson.

[2] Valacich, J.S. & Schneider, C. (2018). Information Systems Today: Managing the digital world, 8th Edition, Pearson.

[3] SAP. (2019). Lecturer’s handouts and workshop manuals. SIM, HCMUT.

[4] McNurlin, B., Sprague, R. & Bui, T. (2008). Information Systems Management in Practice, 8th Edition, Pearson.

[5] Stair, R.M. & Reynolds, G.W. (2010). Information Systems: A Managerial Approach, 9th Edition, Cengage Learning.

 

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM DCMH.IM3087.5.1

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM 
Điện thoại: 028 3864 7256 
www.hcmut.edu.vn

 
268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Phone: 028 3864 7256 
www.hcmut.edu.vn



 

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes) 

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Qua môn học, sinh viên có thể hiểu các thành phần cơ bản của HTTTQL và các vấn đề cơ bản của việc ra quyết định đầu tư, ứng dụng
CNTT vào hoạt động quản lý. Ngoài ra, SV cũng sẽ hiểu được đặc tính của 1 số loại HTTTQL phổ biến, cách thức và quy trình phát triển
hệ thống thông tin, và các hoạt động liên quan đến quản lý dự án phát triển HTTTQL trong doanh nghiệp.

Through this course, students can understand basic components of MIS and some problems in decision making in ICT investment for
supporting management activities. Besides, students will know basic features of typical MIS, methods and processes of developing new
information system, and related activities of managing an MIS project in business.

 

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Áp dụng quy trình RQĐ trong đầu tư vào HTTTQL 
             (Apply decision making process for investing in MIS)

L.O.2 - Áp dụng tri thức trong quản lý và vận hành dự án HTTTQ 
             (Apply knowledge in managing and operating an IS project)

L.O.3 - Truyền thông và cộng tác trong triển khai dự án HTTTQL 
             (Communicate and collaborate in conducting MIS project)

L.O.4 - Thể hiện sự quan tâm đến vấn đề pháp lý và đạo đức trong vận hành HTTTQL 
             (Show concerns to legal & ethical issues in operation of MIS)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods) 

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT 
(No.)

Phương thức giảng dạy 
(Teaching methods)

1 Phương pháp học tập tích hợp 
(Blended learning)

2 Phương pháp học tập qua dự án 
(Project-based learning)

3 Phương pháp học tập qua thực hành 
(Practise-based learning )

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities) 
Loại hoạt động 

(Assessment methods)
Tên loại hoạt động 

(Compoments activities)
Nội dung 
(Content)

AIC-Hoạt động trong lớp
(Acitvity in class )

A.O.1 - Bài tập trên lớp (In-
class exercises)

Trắc nghiệm, Thực hành, bài tập tình huống (Quizzes, Practice, case
study)

EXM-Thi cuối kỳ (Final exam
)

A.O.2 - Thi cuối kỳ (Final
exam)

Thi cuối kỳ (Final exam)

GPJ-Project nhóm (Group
project )

A.O.3 - Dự án nhóm (Group
Prjects)

Phân tích một HTTTQL của một Doanh nghiệp cụ thể (Analyze the
MIS of a certain company)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)
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Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.1-Áp dụng quy trình RQĐ trong đầu tư vào HTTTQL (Apply
decision making process for investing in MIS)

A.O.1-Bài tập trên lớp (In-class exercises) 
 A.O.2-Thi cuối kỳ (Final exam) 

 
L.O.2-Áp dụng tri thức trong quản lý và vận hành dự án HTTTQ
(Apply knowledge in managing and operating an IS project)

A.O.1-Bài tập trên lớp (In-class exercises) 
 A.O.2-Thi cuối kỳ (Final exam) 

 
L.O.3-Truyền thông và cộng tác trong triển khai dự án HTTTQL
(Communicate and collaborate in conducting MIS project)

A.O.1-Bài tập trên lớp (In-class exercises) 
 A.O.3-Dự án nhóm (Group Prjects) 

 
L.O.4-Thể hiện sự quan tâm đến vấn đề pháp lý và đạo đức trong
vận hành HTTTQL (Show concerns to legal & ethical issues in
operation of MIS)

A.O.1-Bài tập trên lớp (In-class exercises) 
 A.O.2-Thi cuối kỳ (Final exam) 

 

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

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

·         Bài tập (case study trên lớp + chuyên cần): 20%

·         Bài tập lớn/ Tiểu luận: 30%

·         Thi cuối kỳ: 50%

Điều kiện dự thi: tham dự hơn 60% giờ học LT, hoàn tất bài tập + BTL

+ Learning materials were uploaded on BKEL system. Students have to download, print out and take them on class. Learning results will
be evaluated by progress during the course.

+ Grading requirements:

      - Exercises (cases + attending)     : 20 %

      - Group project/ presentation         : 30 %

      - Final exam                                   : 50 %

+ Condition for the final examination: Students should attend most of lecture hours (>60%), and acquire all scores of course components.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes) 

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity) 
Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer) 

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

1;
Chương

1

Tổng quan về Hệ thống thông tin quản lý 
(Introduction to MIS)

L.O.4 [ A.O.1 , A.O.2 ]
Lec: Giới thiệu bản thân; Giới thiệu khóa học và đề
cương; Cung cấp tài liệu lên e-learning Giới thiệu thuật
ngữ Giới thiệu vòng đời phát triển HTTT Giới thiệu các
phương pháp và các vấn đề trong phát triển HTTT 
(Introduction about the lecturer; Introduction about the
course and the syllabus; Provide materials on e-learning;
Explain terminologies; Introduction about MIS SDLC;
Introduction about some approaches and problems in
developing IS.)
Stu: Đọc tài liệu trên e-learning trước buổi học; Thảo luận
đề cương; Lập nhóm; Làm quen nhóm. 
(Read the syllabus; Discuss the syllabus; Form groups)

2;
Chương

2

Điều tra HTTTQL 
(MIS Investigation)

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.2 ]
Lec: Cung cấp tài liệu lên e-learning; Trình bày lý thuyết
của chương; Trả lời câu hỏi; Tổ chức các hoạt động trên
lớp 
(Provide materials on e-learning; Lecturing the chapter
Q&A Organize class activities)
Stu: Đọc tài liệu Thảo luận Giải bài tập tình huống 
(Read materials; Discuss; Solve case studies. )

3,4;
Chương

3

Phân tích và Thiết kế HTTTQL 
(MIS Analysis and Design)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.2 ]
Lec: Cung cấp tài liệu trên e-learning; Giảng lý thuyết của
chương; Trả lời câu hỏi; Tổ chức các hoạt động trên lớp 
(Provide materials on e-learning; Lecturing the chapter
Q&A Organize class activities)
Stu: Đọc tài liệu; Thảo luận; Giải BT tình huống 
(Read materials; Discuss; Solve case studies.)

5,6;
Chương

4

Vận hành và Bảo trì HTTTQL 
(MIS Implementation and Maintenance )

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.2 ]
Lec: Cung cấp tài liệu trên e-learning; Giảng lý thuyết của
chương; Trả lời câu hỏi; Tổ chức các hoạt động trên lớp 
(Provide materials on e-learning; Lecturing the chapter
Q&A Organize class activities)
Stu: Đọc tài liệu; Thảo luận; Giải bài tập tình huống. 
(Read materials; Discuss; Solve case studies.)

7,8;
Chương

5

HTTT tích hợp 
(Integrated IS)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.2 ]
Lec: Cung cấp tài liệu trên e-learning; Giảng lý thuyết của
chương; Trả lời câu hỏi; Tổ chức hoạt động trên lớp. 
(Provide materials on e-learning; Lecturing the chapter
Q&A Organize class activities)
Stu: Đọc tài liệu; Thảo luận; Giải bài tập tình huống 
(Read materials; Discuss; Solve case studies.)

9,10;
Chương

6

Thực hành ERP 
(ERP workshop)

L.O.3 [ A.O.1 ]
Lec: Cung cấp thông tin về trường hợp thực tế và hướng
dẫn thực hành hệ thống ERP; hỗ trợ sinh viên thực hành
một số mô đun trong ERP 
(Explain cases and give instructions on using ERP;
Support students to use ERP)
Stu: Thực hành các mô đun trong ERP theo tài liệu hướng
dẫn Khám phá các mô đun khác trong hệ thống ERP 
(Practice 2 modules in ERP using workshop materials
Self- Explore other modules.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

10,11;
Chương

7

Trình bày BTL 
(Project Presentation)

L.O.3 [ A.O.3 ]
Lec: Đánh giá BTL của nhóm 
(Evaluation the group projects)
Stu: Trình bày dự án nhóm 
(Present their group projects)

8 Ôn tập 
(Review)

L.O.4 [ A.O.1 ]
Lec: Ôn tập 
(Review)
Stu: Hỏi đáp 
(Q&A)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations) 

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): 20213 

- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): DCMH.IM3087.5.1 

- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content):

Không

No

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2022
HCM City, August 13 2022

TRƯỞNG KHOA CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Dean) (Head of Department) (Lecturer in-charge)
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