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Đại Học Quốc Gia TP.HCM Vietnam National University - HCMC
Trường Đại Học Bách Khoa Ho Chi Minh City University of Technology
Khoa Quản Lý Công Nghiệp School of Industrial Management

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)
- Tên học phần: Khởi nghiệp

  Course title: Entrepreneurship

- Mã học phần (Course ID): IM1021
- Số tín chỉ (Credits): 3 (ETCS: 6 )

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20201

- 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)

2

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

0

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

45

Tự học (Self-study) 72

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)

10%

Thí nghiệm
(Labs/Practices)

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

30%

Kiểm tra
(Midterm Exam)

--
(--)

-- phút (minutes)

Thi
(Final Exam)

60% Trắc nghiệm
(Multiple choice (MCQ))

60 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) Quản Lý Công Nghiệp - Khoa Quản Lý Công Nghiệp
(School of Industrial Management)

Văn phòng (Office) Khoa Quản Lý Công Nghiệp

Điện thoại (Phone number) 0903928127

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge) Trương Minh Chương

E-mail tmchuong@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Đầu tiên, môn học này trình bày khái niệm khởi nghiệp, vai trò của khởi nghiệp và giải thích các giai đoạn của quá trình khởi nghiệp cũng
như các nguồn lực cần thiết cho sự phát triển doanh nghiệp thành công. Sau đó, việc đánh giá ý tưởng khởi nghiệp và phân tích khả thi
được xét đến. Cuối cùng, các công cụ để tạo lập mô hình kinh doanh và kế hoạch kinh doanh được giới thiệu

First, this course demonstrates concept of entrepreneurship, the dynamic role of entrepreneurship and explain the stages of the
entrepreneurial process and the resources needed for the successful development of businesss. Then, an idea assessment and a feasibility
analysis are examined. Finally, the tools for creating business model and business plan are introduced

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

[1] Scarborough, N. M. and Cornwall, J. R. (2016). Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. 8th Ed. Pearson
Education.

[2] Aulet, B. (2013). Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup. John Wiley & Sons.

[3] Pijl, P., Lokitz, J., and Solomon, L. K. (2016). Design a Better Business. John Wiley & Sons.

 

[1] Scarborough, N. M. and Cornwall, J. R. (2016). Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. 8th Ed. Pearson
Education.

[2] Aulet, B. (2013). Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup. John Wiley & Sons.

[3] Pijl, P., Lokitz, J., and Solomon, L. K. (2016). Design a Better Business. John Wiley & Sons.

 

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)
4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)
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Mục tiêu của môn học này là nhằm giới thiệu cho học viên về khởi nghiệp, vai trò của khởi nghiệp đối với cá nhân nhà khởi nghiệp và
kinh tế xã hội, quy trình, phương pháp, công cụ để nhận diện một cơ hội khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh và kế hoạch khởi
nghiệp

The purpose of this course is to introduce participants with concept of entrepreneurship, roles of entrepreneurship to entrepreneurs and
socio economy, process to startup, methods and tools to recognize an entrepreneurial opportunity and exploit that opportunity to startup,
build a business model and startup planning

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

L.O.1 - Mô tả nhà khởi nghiệp, quy trình khởi nghiệp và vai trò của khởi nghiệp trong nền kinh tế
            (Describe the entrepreneur, entrepreneurship process and roles of entrepreneurship in economy development)
L.O.2 - Thể hiện năng lực áp dụng các bước trong quy trình khởi nghiệp
            (Demonstrate the capability in entrepreneurship process performance)
L.O.3 - Tạo một kế hoạch khởi nghiệp
            (Produce a business plan)
L.O.4 - Thể hiện sự chuẩn bị thấu đáo trước khi quyết định khởi nghiệp
            (Express careful preparation in decision making to become an entrepreneur)

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)

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
exercise)

Bài tập trên lớp (In-class excercise)

GPJ-Project nhóm (Group project ) A.O.2 - Bài tập nhóm (Group
assignment)

Bài tập nhóm - kế hoạch khởi nghiệp (Startup
business plan)

EXM-Thi cuối kỳ (Final exam ) A.O.3 - Thi cuối kỳ (Final exam) Thi cuối kỳ (Final exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá
(Evaluation activities)

L.O.1-Mô tả nhà khởi nghiệp, quy trình khởi nghiệp và vai trò của
khởi nghiệp trong nền kinh tế (Describe the entrepreneur,
entrepreneurship process and roles of entrepreneurship in economy
development)

A.O.1-Bài tập trên lớp (In-class exercise)
A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam)

L.O.2-Thể hiện năng lực áp dụng các bước trong quy trình khởi
nghiệp (Demonstrate the capability in entrepreneurship process
performance)

A.O.1-Bài tập trên lớp (In-class exercise)
A.O.2-Bài tập nhóm (Group assignment)
A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam)

L.O.3-Tạo một kế hoạch khởi nghiệp (Produce a business plan) A.O.1-Bài tập trên lớp (In-class exercise)
A.O.2-Bài tập nhóm (Group assignment)

L.O.4-Thể hiện sự chuẩn bị thấu đáo trước khi quyết định khởi
nghiệp (Express careful preparation in decision making to become
an entrepreneur)

A.O.1-Bài tập trên lớp (In-class exercise)
A.O.2-Bài tập nhóm (Group assignment)
A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)
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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               : 10% (cá nhân)

·       Bài tập lớn         : 30% (theo nhóm)
-       Thi cuối kỳ       : 60% (trắc nghiệm và/hay tự luận, 70’)

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 (50%) and final exam
(50%).

·       Exercises           : 10% (in individual)

·       Assignment       : 30% (in groups: 1 group assignment)

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

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)

1-2 Giới thiệu về mônhọc:
Đề cương,
phương pháp học
Giới thiệu về khái niệm khởi nghiệp
Vai trò của khởi nghiệp đối với sự phát triển kinh tế
Các đặc điểm củamột nhà khởinghiệp
Quy trìnhkhởi nghiệp
(Introduction to thecourse
Introduction to the entrerpreneurship
Roles of entrepreneurship to the economic development
Characteristics of an entrepreneur
Entrepreneurial process)

L.O.1 [ A.O.3 , A.O.1 ]
Lec: Trình bày nội dungchương 1 - Giớithiệu về
khởinghiệp
(Presenting thecontents of chapter1: Introduction
toentrepreneurship)
Stu: Trả lời các câu hỏicủa giảng viên liênquan nội
dungchương 1
(Answeringlecturer's questionsconcerning chapter1' s
contents)

3 Nhận diện cơ hội khởi nghiệp
Hình thành ý tưởng khởi nghiệp
(Entrepreneurial opportunity identification
Entrepreneurial idea)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.2 ]
Lec: Trình bày nội dung chương 2 Phương pháp nhận diện
cơ hội khởi nghiệp
(Presenting chapter2 contents Presenting approaches for
opportunity identification)
Stu: Thực hành nhận diện cơ hội khởinghiệp
(Practicing opportunity identification)

4-5 Đánh giá khả thi cơ hội khởi nghiệp
(Feasibility analysis of entrepreneurial opportunity)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.2 ]
Lec: Trình bày nội dung chương 3 Hướng dẫn sinh viên
thực hiện phân tích khả thi cơ hội khởi nghiệp
(Presenting chapter3' contents Instructing students in
feasibility analysis of entrepreneurial opportunity)
Stu: Thảo luận nội dung phân tích khả thi Thực hành phân
tích khả thi
(Discussing on the contents of feasibility analysis
Practicing feasibility analysis of entrepreneurial
opportunity)

6 Phân tích ngành công nghiệp
(Industrial analysis)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.2 ]
Lec: Trình bày nội dung phân tích ngành công nghiệp
Công cụ thực hiện phân tích ngành công nghiệp
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Buổi
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

(Presenting industrial analysis Tools for industrial
analysis)
Stu: Thảo luận phân tích ngành công nghiệp Thực hành
phân tích ngành công nghiệp
(Discussing on indusrial analysis Practicing industrial
analysis)

L.O.4 [ A.O.1 , A.O.2 ]
Lec: Trình bày ảnh hưởng của sự phân tích ngành công
nghiệp đến sự thành công của doanh nghiệp khởi
nghiệp
(Presentiing the impacts of industrial analysis to the
success of startup business)
Stu: Thảo luận về ngành công nghiệp mới nổi
(Discussing on emerging industries)

7-8 Mô hình kinhdoanh
Các dạng và nội dung mô hình kinh doanh
(Business model concepts
Business model classification and their contents)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.2 ]
Lec: Trình bày khái niệm mô hình kinhdoanh Phân loại
mô hình kinh doanh Nội dung mô hình kinh doanh
(Presenting business model concepts,their classification
and contents)
Stu: Thảo luận về mô hình kinh doanh Thực hành xây
dựng mô hình kinh doanh
(Discussing on business models Practicing business
model buidling)

L.O.4 [ A.O.1 , A.O.2 ]
Lec: Trình bày ảnh hưởng của việc xây dựng mô hình
kinh doanh đến việc vận hành thành công doanh
nghiệp khởi nghiệp
(Presenting the impacts of business model to the
success of startup)
Stu: Thảo luận tác động của mô hình kinh doanh đến
sự thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp
(Discussing on the impacts of business model to the
success of startup business)

9-10 Kế hoạch khởi nghiệp
(Startup business plan)

L.O.3 [ A.O.1 , A.O.2 ]
Lec: Trình bày kế hoạch khởi nghiệp: Cấutrúc, nội dung
Trình bày một khung chi tiết kế hoạch khởi nghiệp mẫu
(Presenting startup business plan: Structure, contents
Presenting a typical startup business plan)
Stu: Thảo luận kế hoạch khởi nghiệp Thực hành xây dựng
kế hoạch khởi ngiệp
(Discussing on startup business plan Practicingstartup
business plan building)

L.O.4 []
Lec: Phân tích ảnh hưởng của kế hoạch kinh doanh đến
sự thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp
(Analysing the impacts of startup business plan to the
success of startup business)
Stu: Thảo luận tác động của kế hoạch khởi nghiệp đến
sự thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp
(Discussing on the impacts of startup business plan to
the success of startup business)

11-12 Chuẩn bị khởi nghiệp
(Preparation for startup)

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: Trình bày sự chuẩn bị cho cá nhân nhà khởi nghiệp:
Tâm lý, thời gian, vốn, sự dấn thân...
(Presenting the psychological, financial, time,
committment preparation of the entrepreneurs)
Stu: Thảo luận về các chuẩn bị của cá nhân nhà khởi
nghiệp
(Discussing on the entrepreneurial preparations)
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Buổi
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

L.O.4 []
Lec: Trình bày ảnh hưởng của sự chuẩn bị khởi nghiệp
đến sự thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp
(Presenting the impacts of entrepreneurs'preparation
to the success of startup business)
Stu: Thảo luận về tác động của sự chuẩn bị của nhà
khởi nghiệp đến sự thành công của doanh nghiệp khởi
nghiệp
(Discussing on the mpacts of
entrepreneurs'preparation to the success of start
upbusiness)

13-14 Đội khởi nghiệp và gọi vốn
(Team venture and pitching)

L.O.2 []
Lec: Trình bày cách đánh giá đội khởi nghiệp Thực tiễn
pitching
(Presenting venture team assessment Pitching in practice)
Stu: Thảo luận thành phần của đội khởi nghiệp Chuẩn bị
pitching
(Discussing on venture team structure Practicing the
pitching preparation)

L.O.4 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: Trình bày cách thức lập đội khởi nghiệp Phương
cách gọi vốn đầu tư
(Presenting the approach to venture team building
Approaches in pitching)
Stu: Thảo luận phương thức lập đội khởi nghiệp Thực
hành phương thức pitching
(Discussing on venture team building Practicing on
pitching)

15 Quản lý doanh nghiệp khởi nghiệp
(Management of startup business)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: Trình bày quản lý doanh nghiệp khởi nghiệp Các khó
khăn của quản lý doanh nghiệp khởi nghiệp
(Presenting startup business management Diffferences
between startup business management and grown
business manangement)
Stu: Thảo luận các khó khăn của quản lý doanh nghiệp
khởi nghiệp
(Discussing on startup business management)

L.O.4 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: Các chuẩn bị để quản lý doanh nghiệp khởi
nghiệp
(Presenting preparation for startup business
management)
Stu: Thảo luận các tri thức kỹ năng cần có để quản lý
doanh nghiệp khởi nghiệp
(Discussing on knowledge, skillsn eeded for startup
business management)

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): 20201

- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): DCMH.IM1021.1.1
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --
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Tp.Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12 năm 2022
HCM City, December 9 2022

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

 
 
 

 

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM DCMH.IM1021.1.1

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


