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1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra
1.1. Mục tiêu đào tạo
1.1.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu đào tạo theo chương trình Tiên tiến, ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành
Quản trị kinh doanh quốc tế nhằm đào tạo các cử nhân trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế có
chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế, có năng lực tổng hợp phân tích và khả năng tổ chức các
hoạt động kinh doanh ở trong và ngoài nước trong bối cảnh nền kinh tế thế giới ngày càng
cạnh tranh cao và phụ thuộc vào nhau nhiều hơn. Sinh viên tốt nghiệp chương trình Tiên tiến
ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành quản trị Kinh doanh quốc tế thành thạo về tiếng Anh
và có kỹ năng tổ chức các hoạt động kinh doanh quốc tế như: quản trị thương mại quốc tế, đầu
tư quốc tế, tài chính quốc tế và mạng sản xuất toàn cầu tại các doanh nghiệp trong và ngoài
nước, có thể tiếp tục học tập nghiên cứu ở bậc cao hơn để trở thành các chuyên gia hay các
nhà quản lý trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế và các lĩnh vực liên quan.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu,
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp vận tải và và giao nhận, doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ logictisc... Sinh viên cũng có thể làm việc tại các cơ quan quản lý
nhà nước về ngoại thương, xuất nhập khẩu, đầu tư, kinh doanh, thanh toán quốc tế ở cả cấp
Trung ương, địa phương. Một số sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia học tập ở bậc
cao hơn để trở thành nghiên cứu viên và giảng viên về kinh doanh quốc tế. Ngoài ra, sinh
viên cũng có thể đảm nhận một số vị trí công việc khác có liên quan đến chuyên ngành đào
tạo.
1.1.2. Mục tiêu cụ thể
Về kiến thức: Đào tạo cử nhân chương trình tiên tiến chuyên ngành quản trị kinh
doanh quốc tế có kiến thức toàn diện về các lĩnh vực của đời sống xã hội, am hiểu các kiến
thức cơ bản và hiện đại về quản trị kinh doanh nói chung và quản trị kinh doanh quốc tế
nói riêng, đặc biệt là các kiến thức nghiệp vụ về xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài, dịch
vụ quốc tế. Nếu như các môn cơ bản và cơ sở góp phàn hình thành một tư duy kinh tế tổng
thể và tạo ra tầm nhìn nhận thức khái quát về quản trị kinh doanh nói chung thì các môn
học chuyên ngành sẽ trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh
doanh quốc tế, ứng dụng lý thuyết về quản trị kinh doanh quốc tế từ việc xây dựng chiến
lược kinh doanh, nghiên cứu thị trường nước ngoài, hiểu biết về luật pháp và thông lệ quốc
tế cho đến việc đàm phán ký kết hợp đồng, thực hiện kỹ năng nghiệp vụ kinh doanh quốc

tế và quản trị doanh nghiệp kinh doanh quốc tế.
Về kỹ năng: Đào tạo cử nhân chương trình tiên tiến chuyên ngành quản trị kinh
doanh quốc tế thành thạo các kỹ năng cơ bản. Sinh viên có khả năng tư duy phản biện, ứng
dụng các lý thuyết về các vấn đề liên quan và phân tích thông tin trong việc giải quyết vấn
đề và đưa ra quyết định. Sinh viên thông thạo tiếng Anh trên các lĩnh vực chuyên môn, có
kỹ năng trình bày và thuyết phục hiệu quả bằng tiếng anh. Bên cạnh đó, sinh viên thuần
thục các kỹ năng nghiệp vụ về kinh doanh xuất nhập khẩu, bán hàng nhập khẩu, xúc tiến
xuất khẩu, quản trị trong các doanh nghiệp nước ngoài, văn phòng đại diện. Sinh viên có
kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu qua trong môi trường năng động và đa dạng, đa
văn hóa. Ngoài ra, sinh viên có kỹ năng định lượng và các ứng dụng công nghệ thông tin,
cho phép họ phân tích và giải thích dữ liệu kinh doanh hiệu quả, từ đó giúp cải thiện hiệu
quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đào tạo cử nhân chương trình tiên tiến chuyên
ngành quản trị kinh doanh quốc tế có khả năng làm việc độc lập, có kiến thức về trách
nhiệm xã hội, các vấn đề đạo đức, quyền công dân và ứng dụng trong quản trị, công việc
và cuộc sống; Có năng lực lập kế hoạch điều phối đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên
môn trong doanh nghiệp và trong tổ chức.
1.2. Chuẩn đầu ra
1.2.1. Chuẩn đầu ra kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm
1.2.1.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức
Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế biết, hiểu, vận dụng có
sáng tạo các kiến thức cơ bản và hiện đại về Quản trị Kinh doanh Quốc tế trong bối cảnh
kinh doanh toàn cầu ngày nay. Cụ thể:
Về kiến thức Ngành Kinh doanh quốc tế: Sinh viên tốt nghiệp Ngành Kinh doanh
quốc tế sẽ:
- Biết sự khác biệt giữa kinh doanh quốc tế và kinh doanh nội địa; Hiểu nguồn gốc
của sự khác biệt; Từ đó vận dụng trong đánh giá, lựa chọn để đưa ra các quyết định kinh
doanh hiệu quả.
- Biết về toàn cầu hóa và các vấn đề liên quan tới hội nhập kinh tế quốc tế trên giới
hiện nay và hiểu tác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tới cơ hội và thách
thức đối với các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế; từ đó vận dụng trong lựa chọn quyết
định kinh doanh.

- Biết sự thay đổi của môi trường kinh doanh toàn cầu và hiểu ảnh hưởng của nó tới
quản trị doanh nghiệp kinh doanh quốc tế; từ đó vận dụng lựa chọn chiến lược kinh doanh
hiệu quả.
- Biết được các quy định luật pháp quốc tế liên quan và hiểu tầm quan trọng của
nghiên cứu luật pháp quốc tế trong kinh doanh quốc tế; từ đó vận dụng trong tổ chức thực
hiện các hoạt động kinh doanh quốc tế theo quy định luật pháp quốc tế.
- Biết sự khác biệt giữa các quốc gia/vùng lãnh thổ về văn hóa và hiểu sự khác biệt văn
hóa có tác động mạnh mẽ đến các hoạt động kinh doanh quốc tế; từ đó vận dụng sáng tạo trong
quản trị doanh nghiệp kinh doanh quốc tế như sản phẩm, chiến lược và chính sách kinh doanh,
quản trị nhân sự trong môi trường đa văn hóa...
- Biết các hoạt động chính trong quản trị kinh doanh quốc tế; hiểu cách thức tổ chức
các hoạt động này; từ đó vận dụng lựa chọn cách thức tổ chức hiệu quả hoạt động kinh
doanh quốc tế của doanh nghiệp.
- Biết các loại chiến lược kinh doanh quốc tế, hiểu đặc điểm và điều kiện sử dụng các
loại chiến lược kinh doanh quốc tế trong các điều kiện kinh doanh cụ thể; từ đó vận dụng
có sáng tạo trong việc hoạch định và thực thi các chính sách và chiến lược kinh doanh quốc
tế.
- Biết ý nghĩa của quản trị tài chính hiệu quả tới sự thành công của doanh nghiệp;
hiểu khả năng quản trị tài chính của nhà lãnh đạo có tác động như thế nào tới hiệu quả tài
chính của doanh nghiệp; từ đó vận dụng cải thiện khả năng quản trị tài chính của nhà quản
trị kinh doanh quốc tế.
Về kiến thức Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế: Sinh viên tốt nghiệp Chuyên
ngành Quản trị kinh doanh quốc tế sẽ:
- Biết các phương thức giao dịch hàng hóa trong ngoại thương và hiểu ưu nhược điểm
của từng phương thức; từ đó vận dụng lựa chọn phương thức kinh doanh trong ngoại
thương.
- Biết các phương thức vận tải hàng hóa trong ngoại thương và hiểu ưu nhược điểm
của từng phương thức; từ đó vận dụng lựa chọn phương thức hợp lý trong kinh doanh.
- Biết tầm quan trọng của bảo hiểm hàng hóa trong ngoại thương và hiểu sự khác biệt
giữa các sản phẩm bảo hiểm hàng hóa, điều kiện áp dụng trong những tình huống kinh
doanh cụ thể; từ đó vận dụng sáng tạo trong kinh doanh.
- Biết các quy định liên quan trong thanh toán quốc tế và hiểu các nghiệp vụ thanh

toán quốc tế trong ngoại thương; từ đó vận dụng thực hành các nghiệp vụ thanh toán quốc
tế trong doanh nghiệp
- Biết cách thức đàm phán và ký kết hợp đồng ngoại thương.
- Biết các điều khoản của hợp đồng ngoại thương; hiểu ý nghĩa và nội dung của từng
điều khoản và vận dụng soạn thảo hợp đồng ngoại thương.
- Biết sự khác biệt giữa phương án kinh doanh và dự án kinh doanh; hiểu cách thức
lập phương án kinh doanh ngoại thương; và vận dụng lập phương án kinh doanh.
- Biết mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh và các hoạt động quản trị chuỗi cung
ứng quốc tế và hiểu cách thức quản trị chuỗi cung ứng quốc tế để thực hiện các mục tiêu
chiến lược của doanh nghiệp; từ đó vận dụng hoạch định và quản trị chuỗi cung ứng quốc
tế của doanh nghiệp.
- Biết các hoạt động và chiến lược marketing quốc tế và hiểu cách thức tổ chức và
quản trị marketing quốc tế; từ đó vận dụng trong lập và thực hiện các chiến lược marketing
quốc tế trong doanh nghiệp.
- Biết các vấn đề về đầu tư quốc tế và hiểu sự khác biệt giữa đầu tư quốc tế và đầu tư
nội địa về cơ hội và thách thức; từ đó vận dụng đánh giá địa điểm đầu tư, lựa chọn đối tác
đầu tư và phương thức đầu tư.
- Biết các loại hình kinh doanh dịch vụ logistics quốc tế và hiểu các quy định và cách
thức tổ chức kinh doanh logistics quốc tế; từ đó vận dụng lập kế hoạch và thực hiện kế
hoạch kinh doanh logistics quốc tế.
- Biết đặc điểm hoạt động quản trị tài chính và rủi ro trong quản trị tài chính ở các doanh
nghiệp kinh doanh quốc tế và hiểu cách thức quản trị tài chính quốc tế; từ đó vận dụng hoạch
định và tổ chức quản trị tài chính trong các doanh nghiệp này.
- Biết các quy định về thuế quốc tế, hải quan quốc tế và hiểu các nghiệp vụ thuế và
hải quan quốc tế; từ đó vận dụng thực hành nghĩa vụ thuế và thông quan hàng hóa quốc tế.
1.2.1.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng
Đào tạo cử nhân Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế an hiểu và vận dụng
hiệu quả các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng bổ trợ và kỹ năng ngoại ngữ trên các lĩnh vực
về kinh doanh quốc tế. Cụ thể:
Về kỹ năng chuyên môn: Sinh viên tốt nghiệp Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
quốc tế đạt chuẩn đầu ra về kỹ năng chuyên môn như sau:
- Biết các công cụ và phương thức tìm kiếm thông tin về thị trường quốc tế; và hiểu
cách thức phân tích thông tin; từ đó vận dụng đánh giá và lựa chọn thị trường kinh doanh,

đối tác kinh doanh, chiến lược kinh doanh và phương thức kinh doanh quốc tế.
- Biết các công cụ và cách thức nhận diện rủi ro trong kinh doanh quốc; và hiểu
ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro; từ đó vận dụng
đánh giá và lựa chọn biện pháp quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế.
- Biết các công cụ và cách thức quản trị các nguồn lực của doanh nghiệp; và hiểu điều
kiện áp dụng các công cụ và cách thức đó; từ đó vận dụng lựa chọn và tổ chức quản trị
nguồn lực một cách hiệu quả trong kinh doanh quốc tế.
- Biết, hiểu và vận dụng linh hoạt các kỹ năng thực hiện nghiệp vụ ngoại thương như
kỹ năng đàm phán kinh doanh, kỹ năng lập phương án kinh doanh, kỹ năng thuyết phục
đối tác kinh doanh, kỹ năng soạn thảo hợp đồng ngoại thương, kỹ năng giao dịch thư tín
thương mại, kỹ năng giao tiếp hiệu quả với đối tác và đồng nghiệp nước ngoài, kỹ năng
phối hợp trong tác nghiệp quốc tế, kỹ năng tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương.
- Biết các ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích và dự báo thị trường; và hiểu
cách sử dụng các ứng dụng này; từ đó vận dụng sử dụng trong các chức năng quản trị doanh
nghiệp kinh doanh quốc tế.
- Biết các công cụ thống kê, tổng hợp và phân tích dữ liệu; và hiểu cách sử dụng các
công cụ này; từ đó vận dụng lập báo cáo kinh tế để giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết
định kinh doanh chính xác.
Về kỹ năng bổ trợ: Sinh viên tốt nghiệp Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế
đạt chuẩn đầu ra về kỹ năng bổ trợ như sau:
- Đối với kỹ năng làm việc nhóm: Hiểu bản chất của làm việc nhóm và vận dụng hiệu
quả trong việc quản trị nhóm như thiết lập nhóm, tổ chức hoạt động nhóm, giải quyết mâu
thuẫn của nhóm, đánh giá hiệu quả hoạt động nhóm, thúc đẩy liên kết, hợp tác và sáng tạo
trong nhóm, nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm.
- Đối với kỹ năng quản lý, lãnh đạo: Hiểu và vận dụng hiệu quả các công việc của
nhà quản lý như lập kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch, đôn đốc giám sát, đánh giá, liên
tục đổi mới.
- Đối với kỹ năng giao tiếp: Tổng hợp được các công cụ giao tiếp truyền thống và
hiện đại và hiểu được cách thức và yêu cầu của các công cụ giao tiếp đó; từ đó, vận dụng
linh hoạt và hiệu quả trong các tình huống giao tiếp trong kinh doanh, tại công sở và trong

đời sống hàng ngày.
- Đối với kỹ năng quản lý thời gian: Hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý thời gian
với hiệu quả làm việc cá nhân và hiệu quả kinh doanh; từ đó vận dụng hiệu quả trong việc sắp
xếp thời gian cho công việc và cá nhân để đạt hiệu quả cao nhất.
Về kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc
tế đạt chuẩn đầu ra về kỹ năng ngoại ngữ như sau:
- Biết nghĩa của từ, hiểu ngữ cảnh sử dụng từ và vận dụng chính xác ngôn từ, cấu trúc
câu và ngữ điệu trong các tình huống giao tiếp.
- Biết các phương thức giao tiếp, hiểu ưu nhược điểm và cách thức áp dụng từng
phương thức; từ đó vận dụng linh hoạt trong các tình huống kinh doanh, trong các môi
trường giao tiếp khác nhau.
- Biết các thuật ngữ chuyên ngành, hiểu ngữ cảnh sử dụng và vận dụng thành thạo
trong các hoạt động kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp.
- Biết cấu trúc và các thuật ngữ chuyên môn của đề xuất kinh doanh, báo cáo kinh
doanh, hợp đồng kinh doanh; hiểu cách lập một đề xuất kinh doanh, báo cáo kinh doanh,
hợp đồng kinh doanh bằng tiếng anh; từ đó vận dụng chính xác trong lập đề xuất kinh
doanh, báo cáo kinh doanh, hợp đồng kinh doanh.
- Biết và hiểu các cách thức trình bày đề xuất kinh doanh, báo cáo kinh doanh bằng
tiếng anh; từ đó vận dụng linh hoạt để trình bày đề xuất kinh doanh, báo cáo kinh doanh
kinh doanh hiệu quả.
1.2.1.3. Chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Sinh viên tốt nghiệp Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế đạt chuẩn đầu ra về
năng lực tự chủ và trách nhiệm như sau:
- Hiểu về các quy tắc đạo đức căn bản và vận dụng linh hoạt trong cuộc sống hàng
ngày và trong công việc; từ đó tạo lập được phẩm chất đạo đức cá nhân tốt và trách nhiệm
nghề nghiệp, xây dựng được tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và tôn trọng các nhân khác
trong tập thể.

- Hiểu các quy định của phát luật và tổ chức; từ đó vận dụng sống và làm việc theo
pháp luật và các quy định của tổ chức nơi làm việc, tạo lập được ý thức tổ chức kỷ luật cao.
- Hiểu về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; từ đó vận
dụng trong quản trị doanh nghiệp khi đưa ra bộ quy tắc ứng xử của doanh nghiệp đối với
người lao động, đối với người tiêu dùng, đối với đối tác kinh doanh, đối với đối thủ cạnh
tranh, đối với môi trường và xã hội.
- Hiểu về sự khác biệt văn hóa trong môi trường làm việc và kinh doanh đa quốc gia;
từ đó xây dựng được tinh thần hội nhập quốc tế tôn trọng lẫn nhau và hợp tác hiệu quả
cùng phát triển.
1.2.2. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ
Cử nhân tốt nghiệp chương trình tiên tiến Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc
tế phải đạt các chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra chung của Trường Đại học
Kinh tế quốc dân áp dụng cho sinh viên học theo CTTT, CLC & POHE (Theo quyết định
số 123/QĐ-ĐHKTQD ngày 6 tháng 2 năm 2017 về việc ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ
trình độ đại học đối với sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao và POHE, áp dụng
từ khóa 58). Cụ thể: Sinh viên trước khi xét tốt nghiệp phải đạt chứng chỉ IELTS 6.5 (hoặc
tương đương).
1.2.3. Chuẩn đầu ra tin học
Cử nhân tốt nghiệp chương trình tiên tiến Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế
phải đạt các chuẩn đầu ra về tin học theo chuẩn đầu ra chung của Trường Đại học Kinh tế
quốc dân áp dụng đối với sinh viên theo học chương trình tiên tiến, chất lượng cao và
POHE; chương trình E-PMP, chương trình E-BBA, đào tạo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại
học Kinh tế quốc dân (Theo quyết định số 777/QĐ-ĐHKTQD ngày 5 tháng 6 năm 2017
về việc ban hành chuẩn đầu ra tin học trình độ đại học hệ chính quy, sinh viên chương trình
tiên tiến chất lượng cao và POHE; chương trình E-PMP, chương trình E-BBA, đào tạo hệ
thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân). Cụ thể: Sinh viên trước khi xét tốt
nghiêp ̣ phải đaṭ một trong các chứng chứng chỉ tin học sau đây:
-

Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 (Internet and Computing Core Certification):

-

Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL (phần cơ bản) ICDL là từ viết tắt của “International
Computer Driving Licence”

-

Chứng chỉ tin học quốc tế MOS: MOS (Microsoft Office Specialist)

-

Chứng chỉ tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do Trường Đại học Kinh
tế Quốc dân cấp.

Sinh viên có chứng chỉ tin học quốc tế còn hiệu lực được xét miễn học, miễn thi và quy đổi
điểm cho học phần Tin học đại cương trong chương trình đào tạo hiện hành của Trường
Đại học Kinh tế Quốc dân.
2. Thời gian đào tạo
Thời gian đào tạo là 4 năm, không bao gồm thời gian bồi dưỡng tiếng Anh.
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa
Tổng số tín chỉ toàn khóa là 127 TC, không bao gồm các học phần Giáo dục thể
chất, Giáo dục quốc phòng và bồi dưỡng tiếng Anh.
4. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh là người Việt Nam đã trúng tuyển vào kỳ thi tuyển sinh hàng năm hệ chính
quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; thí sinh là người nước ngoài phải có văn bằng
tốt nghiệp tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Việt Nam, có
năng lực Tiếng Việt và tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu của chương trình.
- Trúng tuyển vào kỳ thi tuyển sinh vào Chương trình Tiên tiến do Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân tổ chức hàng năm, đáp ứng các điều kiện về tiếng Anh và các điều kiện
tuyển chọn khác như phỏng vấn và viết luận;
- Sinh viên được tuyển thẳng vào Chương trình Tiên tiến: Theo quy định tuyển sinh
hàng năm của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
- Tự nguyện tham gia học, cam kết đóng học phí theo quy định của Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân đối với Chương trình Tiên tiến.
- Hàng năm, Nhà trường sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh chi tiết cho các sinh viên
trước thời gian sinh viên nhập học.
5. Điều kiện tốt nghiệp

Theo quy định hiện hành của trường Đại học Kinh tế quốc dân và quy định riêng biệt
trong quy chế đào tạo áp dụng cho các sinh viên theo học chương trình Tiên tiến. Sinh viên
phải hoàn thành (i) tất cả các học phần bắt buộc và số học phần tự chọn theo yêu cầu của
chương trình đào tạo, tổng lượng kiến thức là 127 tín chỉ; (ii) phải đạt chứng chỉ về Giáo
dục thể chất và Giáo dục quốc phòng và (iii) đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học.
Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học chính quy của trường Đại học kinh tế quốc
dân. Trên bằng ghi rõ: Đào tạo theo khung chương trình của Đại học California, Long
Beach, Hoa Kỳ.
6. Thang điểm
Các học phần theo chương trình của Trường Đại học Kinh tế quốc dân và các học
phần được xây dựng theo chương trình gốc của CSULB được đánh giá theo thang điểm 4
và thang điểm 10, được ghi cả bằng số và bằng chữ. Thang điểm 10 được quy đổi sang
điểm chữ như sau:
a) Loại đạt:
STT

Thang điểm 10

Thang điểm chữ

Thang điểm 4

1

Từ 9,0 đến 10

A+

4,0

2

Từ 8,5 đến 8,9

A

4,0

3

Từ 8,0 đến 8,4

B+

3,5

4

Từ 7,0 đến 7,9

B

3,0

5

Từ 6,5 đến 6,9

C+

2,5

6

Từ 5,5 đến 6,4

C

2,0

7

Từ 5,0 đến 5,4

D+

1,5

8

Từ 4,5 đến 4,9

D

1,0

b) Loại không đạt:

STT

Thang điểm 10

Thang điểm chữ

Thang điểm 4

1

Dưới 4,5

F

0,0

7. Cấu trúc chương trình đào tạo
7.1. Nội dung chương trình đào tạo – Program Curriculum
STT
No.

Khối kiến thức – Knowledge Foundation

ĐVTC
Credits

Kiến thức giáo dục đại cương/General Education
A

(Không gồm học phần về Giáo dục thể chất, Giáo dục
quốc phòng và tăng cường bồi dưỡng tiếng Anh)

40

(Excluding the Mititary Education, Physical Education
and English improvement)
A1

Kiến thức bắt buộc /Compulsory Knowledge

25

A2

Kiến thức lựa chọn/ Selected Knowledge

15

B

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp /Professional
Education

87

B1

Kiến thức ngành/ Courses in the Major

48

B1.1
B1.2

Kiến thức bắt buộc của ngành/
Compulsory courses in the Major

45

Các học phần tự chọn của ngành/ Selective courses

3

Kiến thức Chuyên ngành/ Courses of Specialization

39

B2.1

Kiến thức bắt buộc của chuyên ngành/ Compulsory
courses of Specialization

12

B2.2

Kiến thức lựa chọn của chuyên ngành/ Specialization
Selective Courses

12

B2.3

Thực tập nghề nghiệp và nghiên cứu cuối khoá/ Course
Project and Final Thesis

15

Tổng số tín chỉ toàn khóa/ Total Credits

127

B2

C

7.2. Chi tiết nội dung chương trình đào tạo/ Program curriculum in details
STT
học
phần

STT
trong

Mã học

tổ
hợp

phần

Tên học phần

Số
TC

Ngôn ngữ
giảng dạy

A. Kiến thức giáo dục đại cương/ General Education
A1. Phần bắt buộc/ Compulsory Courses
Những nguyên lý cơ bản của chủ
1

1

LLNL1103

nghĩa Mác-Lênin 1
Basic Principles of MarxsimLeninism 1
Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 2

2

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

2

2

LLNL1104

3

3

LLTT1107

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology

2

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Basic Principles of MarxsimLeninism 2

4

4

LLDL1101

Đường lối Cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam
Political Revolution Roadmap of
the Communist Party of Vietnam

5

5

TA 001

Bồi dưỡng kỹ năng Tiếng Anh
English

6

6

MATH 115

Đại số và giải tích: Ứng dụng
trong kinh tế và kinh doanh

(36)

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

Calculus for Business
7

7

IS 233

Giới thiệu về hệ thống máy tính
và các ứng dụng
Office Productivity Software

8

8

ENGL 100

Viết luận

STT
học
phần

STT
trong

Mã học

tổ
hợp

phần

Tên học phần

Số

Ngôn ngữ

TC

giảng dạy

Writing Skills
Ngoại ngữ 2
(Lựa chọn 1 trong các ngoại ngữ
9

9

FLAN 101

Pháp, Nhật, Nga, Trung, Hàn
Quốc)

3

Foreign Language
10

10

PSYC 130

Tư duy phê phán
Critical Thinking

11

11

GDTC

Giáo dục thể chất
Physical Education

Tiếng Việt

12

13

GDQP

Giáo dục quốc phòng
Military Education

Tiếng Việt

3

Tiếng Anh

A2. Phần tự chọn/ Selective Courses
A2-1. Tổ hợp 1: Các môn học thuộc nhóm Nghệ thuật (chọn 1 trong số các môn
sau) Selective courses (select 1 course)

13a

1

COM 132

13b

2

DANC 101

13c

3

JOUR 104

Kỹ năng làm việc nhóm
Small Group Discussion
Giới thiệu về Nhảy hiện đại
Introduction to Modern Dance
Giao tiếp truyền thông xã hội
Social Media Communication

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

A2-2. Tổ hợp 2: Các môn học thuộc nhóm nghệ thuật và nhân văn (chọn 2 môn)
Selective courses: Arts and Humanities (select 2 courses)
14a

1

SSCI 165

Lịch sử văn minh thế giới
Regional and People of the

3

Tiếng Anh

STT
học
phần

STT
trong

Mã học

tổ
hợp

phần

Tên học phần

Số

Ngôn ngữ

TC

giảng dạy

World
14b

2

CWL 100

Văn học thế giới
Introduction to World Literature

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

Địa lý kinh tế
14c

3

GEOG 140

14d

4

PHIL 160

14e

5

PHIL 400

Introduction
Geography

to

Physical

Đạo đức học căn bản
Introductory Ethics
Đạo đức kinh doanh
Business Ethics

A2-3. Tổ hợp 3: Các môn học thuộc nhóm Học tập dài hạn và tự phát triển bản
thân (chọn 2 môn)
Selective courses: Lifelong Learning and Self Development (select 2 courses)

15a

1

CAFF 223

15b

2

CECS
105H

105,

15c

3

C/LA 496

15d

4

C E
406H

Quản lý tài chính cá nhân và gia
đình
Personal & Family Financial
Management

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

Giới thiệu về kỹ thuật máy tính
và khoa học máy tính
Introduction
Engineering
Science

to
and

Computer
Computer

Phương pháp nghiên cứu hành vi
Behavioral Research Methods

406, Phân tích chi phí lợi ích của dự án
Project Cost-Benefits Analysis

STT
học
phần

STT
trong

Mã học

tổ
hợp

phần

Tên học phần

Số

Ngôn ngữ

TC

giảng dạy

B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp/ Professional Education
B1. Kiến thức ngành/ Courses in the Major
B1-1. Kiến thức bắt buộc của ngành/ Compulsory courses in the Major
16

1

ECON 100

17

2

ECON 101

18

3

IS 301

Kinh tế vĩ mô
Principles of Macroeconomics
Kinh tế vi mô
Principles of Microeconomics
Giao tiếp kinh doanh
Business Communication

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

Kế toán tài chính căn bản
19

20

4

5

ACCT 201

BLAW 320

Elementary
Accounting

Financial

Môi trường pháp lý trong kinh
doanh
Legal
and
Regulatory
Environment of Business
Thống kê kinh doanh

21

6

STAT 118

22

7

MKTG 300

23

8

HRM 360

24

9

MGMT 425

Introduction
Statistics

to

Business

Marketing
Principles of Marketing
Hành vi tổ chức
Organizational Behavior
Chiến lược và chính sách kinh
doanh

STT
học
phần

STT
trong

Mã học

tổ
hợp

phần

Tên học phần

Số

Ngôn ngữ

TC

giảng dạy

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

Business Strategy and Policy
Hệ thống thông tin quản lý
25

10

IS 300

26

11

MGMT 300

27

12

FIN 300

28

13

CBA 300

Management
Systems

Information

Nguyên lý quản trị
Principles of Management
Tài chính kinh doanh
Business Finance
Kinh doanh quốc tế
International Business
Quản trị quốc tế

29

14

MGMT 405

30

15

MGMT406

International and Comparative
Management
Chính sách kinh doanh quốc tế
International Business Policy

B1.2. Các học phần tự chọn của ngành (chọn 1 trong số các môn sau) Selective
courses (select 1 course)
31a

1

ECON 372

Kinh tế quốc tế

3

Tiếng Anh

Development

3

Tiếng Anh

Các vấn đề môi trường của Kinh
tế thế giới

3

Tiếng Anh

International Economics
Kinh tế phát triển

31b

31c

2

3

ECON 366

ECON 306

Introduction
Economics

to

Environmental Issues of World

STT
học
phần

STT
trong

Mã học

tổ
hợp

phần

Tên học phần

Số

Ngôn ngữ

TC

giảng dạy

Economy

31d

31e

4

5

A/ST 309

ANTH 307

Châu Á và toàn cầu hóa
Asia and Globalization
Hiện đại hóa trong bối cảnh toàn
cầu
Modernization
Perspective

in

Global

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

B2. Kiến thức Chuyên ngành/ Courses of Specialization
B2.1. Kiến thức bắt buộc của chuyên ngành/ Compulsory courses of
Specialization
32

1

ACCT 465

33

2

FIN 490

34

3

MKTG 480

35

4

BLAW 424

Kế toán quốc tế
International Accounting
Tài chính quốc tế
International Finance
Marketing quốc tế
International Marketing
Môi trường pháp lý quốc tế trong
kinh doanh
International Legal Enviroment
of Business

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

B2.2. Kiến thức lựa chọn của chuyên ngành/ Specialization Selective
Courses
Các học phần tự chọn (chọn 4 trong số các môn sau)
Selective courses (4 courses)
36a

1

TMKD1312

Nghiệp vụ ngoại thương

3

Tiếng Anh

STT
học
phần

STT
trong

Mã học

tổ
hợp

phần

Tên học phần

Số

Ngôn ngữ

TC

giảng dạy

Foreign trade Practice
Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế
36b

2

TMKD1114

International
Management

Supply

Chain

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

Quản trị doanh nghiệp FDI và
liên doanh
36c

3

TMKD1111

36d

4

NHQT1103

36e

5

MGMT 440

36f

6

HCA 457

36g

7

HRM 460

Foreign
Direct
Investment
Company and Joint Venture
Management
Thanh toán quốc tế
International Settlement
Giới thiệu logistics toàn cầu
Introduction to global logistics
Làm việc quanh thế giới
Working around the world
Một số vấn đề đương đại trong
quản trị nhân sự quốc tế
Current issues in International
Human Resource Management

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

B2.3. Thực tập nghề nghiệp và nghiên cứu cuối khoá/ Final Thesis
37

1

Hội thảo/ Đề án về ngành/chuyên
ngành

3

Tiếng Anh

12

Tiếng Anh

Guest Speakers and Seminars
38

2

Chuyên đề thực tập
Final Thesis
Tổng số TC

15

STT
học
phần

STT
trong

Mã học

tổ
hợp

phần

Tên học phần

TỔNG SỐ TC CẢ KHOÁ HỌC

Số

Ngôn ngữ

TC

giảng dạy
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Ghi chú: (*) Phần bồi dưỡng Tiếng Anh sẽ được thiết kế tùy theo trình độ Tiếng Anh của sinh viên
Note: (*) English courses will be designed based on students’ English level

8. Kế hoạch giảng dạy – Standard Course Sequence
TT.

Mã số

Tên môn học

TC.

Code

Courses

CR.

Kỳ học 1 - Semester 1
Các học phần bắt buộc - Compulsory courses
1

TA 001

2

LLNL1103

3

LLNL1104

4

GDTC

Tiếng Anh 1
English 1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
Basic Principles of Marxsim-Leninism 1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
Basic Principles of Marxsim-Leninism 2

2
3

Giáo dục thể chất
Physical Education

Tổng Tín chỉ - Total credits

5

Kỳ học 2 - Semester 2
Các học phần bắt buộc - Compulsory courses
1

TA 001

2

LLTT1107

Tiếng Anh 2 - English 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology

2

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
3

LLDL1101

4

GDTC

5

GDQP

Political Revolution Roadmap of the Communist Party of 3
Vietnam
Giáo dục thể chất
Physical Education
Giáo dục quốc phòng
Military Education
Tổng Tín chỉ - Total credits

5

TT.

Mã số

Tên môn học

TC.

Code

Courses

CR.

Kỳ học 3 - Semester 3
Các học phần bắt buộc - Compulsory courses
1

ECON 100

2

ECON 101

3

GDTC

4

Math 115

5

ENGL 100

6

FLAN 101

Kinh tế vĩ mô
Principles of Macroeconomics
Kinh tế vi mô
Principles of Microeconomics

3
3

Giáo dục thể chất
Physical Trainings
Đại số và giải tích: Ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
Calculus for Business
Viết luận
Writing Skills
Ngoại ngữ 2
Foreign Language

3
3
3

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong số các môn sau)
Selective courses (select 1 course)
6

COM 132

7

DANC 101

8

JOUR 104

Kỹ năng làm việc nhóm
Small Group Discussion
Giới thiệu về Nhảy hiện đại
Introduction to Modern Dance
Giao tiếp truyền thông xã hội
Social Media Communication

Tổng Tín chỉ - Total credits
Kỳ học 4 - Semester 4
Các học phần bắt buộc - Compulsory courses

3
3
3
18

TT.

Mã số

Tên môn học

TC.

Code

Courses

CR.

1

IS 233

2

ACCT 201

3

BLAW 320

4

STAT 118

5

MGMT 300

6

GDTC

Giới thiệu về hệ thống máy tính và các ứng dụng
Office Productivity Software
Kế toán tài chính căn bản
Elementary Financial Accounting
Môi trường pháp lý và các quy định trong kinh doanh
Legal and Regulatory Enviroment of Business
Thống kê kinh doanh
Introduction to Business Statistics
Nguyên lý quản trị
Principles of Management

3
3
3
3
3

Giáo dục thể chất
Physical Education

Các học phần tự chọn (chọn 2 trong số các môn sau)
Selective courses (select 2 courses)
5

SSCI 165

6

CWL 100

7

GEOG 140

8

PHIL 160

9

PHIL 400

Lịch sử văn minh thế giới
Regional and People of the World
Văn học thế giới
Introduction to World Literature
Địa lý kinh tế
Introduction to Physical Geography
Đạo đức học căn bản
Introductory Ethics
Đạo đức kinh doanh
Business Ethics

Tổng Tín chỉ - Total credits
Kỳ học 5 - Semester 5

3
3
3
3
3
21

TT.

Mã số

Tên môn học

TC.

Code

Courses

CR.

Các học phần bắt buộc - Compulsory courses
1

FIN 300

2

MKTG 300

3

HRM 360

4

PSYC 130

5

MGMT 425

Tài chính kinh doanh
Business Finance
Marketing
Principles of Marketing
Hành vi tổ chức
Organizational Behavior
Tư duy phê phán
Critical Thinking
Chiến lược và chính sách kinh doanh
Business Strategy and Policy

3
3
3
3
3

Các học phần tự chọn (chọn 2 trong số các môn sau)
Selective courses (select 2 courses)
5
6

CAFF 223

Quản lý tài chính cá nhân và gia đình
Personal & Family Financial Management

CECS 105, Giới thiệu về kỹ thuật máy tính và khoa học máy tính
105H

Introduction to Computer Engineering and Computer Science
Phương pháp nghiên cứu hành vi

7

C/LA 496

8

C E 406, Phân tích chi phí lợi ích của dự án
406H
Project Cost-Benefits Analysis

Behavioral Research Methods

Tổng Tín chỉ - Total credits

3
3
3
3
21

Kỳ học 6 - Semester 6
Các học phần bắt buộc - Compulsory courses
1

CBA 300

Kinh doanh quốc tế
International Business

3

TT.

Mã số

Tên môn học

TC.

Code

Courses

CR.

2

IS 300

3

IS 301

4

MGMT 405

5

MGMT406

Management Information Systems
Hệ thống thông tin quản lý
Giao tiếp kinh doanh
Business Communications
Quản trị quốc tế
International and Comparative Management
Chính sách kinh doanh quốc tế
International Business Policy

3
3
3
3

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong số các môn sau)
Selective courses (select 1 course)
7

ECON 372

8

ECON 366

9

ECON 306

10

A/ST 309

11

ANTH 307

Kinh tế quốc tế
International Economics
Kinh tế phát triển
Introduction to Development Economics
Các vấn đề môi trường của Kinh tế thế giới
Environmental Issues of World Economy
Châu Á và toàn cầu hóa
Asia and Globalization
Hiện đại hóa trong bối cảnh toàn cầu
Modernization in Global Perspective

Tổng Tín chỉ - Total credits

3
3
3
3
3
18

Kỳ học 7 - Semester 7
Các học phần bắt buộc - Compulsory courses
1

FIN 490

2

MKTG 480

Tài chính quốc tế
International Finance
Marketing quốc tế

3
3

TT.

Mã số

Tên môn học

TC.

Code

Courses

CR.

International Marketing
3

BLAW 424

4

ACCT 465

5

Môi trường pháp lý quốc tế trong kinh doanh
International Legal Enviroment of Business
Kế toán quốc tế
International Accoungting
Đề án môn học chuyên ngành

Tổng Tín chỉ - Total credits

3
3
3
15

Kỳ học 8 - Semester 8
Các học phần tự chọn (chọn 4 trong số các môn sau)
Selective courses (select 4 courses)
1

TMKD1312

2

TMKD1114

Nghiệp vụ ngoại thương
Foreign trade Practice
Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế
International Supply Chain Management

3
3

Quản trị doanh nghiệp FDI và liên doanh
3

TMKD1111 Foreign Direct Investment Company and Joint Venture 3
Management

4

NHQT1103

5

MGMT 440

6

HCA 457

Thanh toán quốc tế
International Settlement
Giới thiệu logistics toàn cầu
Introduction to global logistics
Làm việc quanh thế giới
Working around the world

Tổng Tín chỉ - Total credits

3
3
3
12

Kỳ học 9 – Semester 9
1

Hội thảo/Đề án về /ngànhchuyên ngành

3

TT.

Mã số

Tên môn học

TC.

Code

Courses

CR.

Guest speakers and seminars
2

Chuyên đề thực tập - Final Thesis

Tổng Tín chỉ - Total credits

12
15

Tổng số TC tối thiểu toàn khoá (không kể học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục
quốc phòng và Bồi dưỡng tiếng Anh)
127
Total credits (excluding physical and defence training and English)

9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần – Course Description
9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1 (Basic Principle of
Marxsim and Leninism part 1)
Mã số - Code: LLNL1103. Số tín chỉ - Credit: 2.
Điều kiện tiên quyết: Không. Prerequisites None
Học phần trang bị những nội dung cơ bản của thế giới quan và phương pháp luận triết
học của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc nghiên cứu và học tập các môn học khác trong
chương trình đào tạo cũng như các tri thức khác của nhân loại; cho việc vận dụng các tri
thức của sinh viên vào đời sống thực tiễn
Làm tiền đề trực tiếp để nghiên cứu các bộ phận cấu thành khác của chủ nghĩa Mác Lênin, tiếp cận môn Tư tưng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam.
Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên, định hướng tư tưởng chính trị trong chuyên ngành được đào tạo.
The course equips students with the basic contents of worldview and philosophical
methodology of Marxism – Leninism which provide the theoretical basis and the most
common methodology for researching, learning other subjects in the curriculum;
perceiving other knowledge of mankind and applying it to real life.
Researching other component parts of Marxism – Leninism, approaching content of
Ho Chi Minh Ideology course and Revolutionary Policy of the Communist Party of Vietnam
course are also premised on the basic contents.
In addition, the course aims to build trustworthy and revolutionary ideal for students,
giving them ideological and political orientation in their majors.
9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2 (Basic Principle of
Marxsim and Leninism part 2)
Mã số - Code: LLNL1102; Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: LLNL1103 Prerequisites: LLNL1103
Học phần này gồm: Phần 2 và phần 3 trong môn học Những nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa MLN
Phần 2: Học thuyết kinh tế của CN CN Mác – Lenin về PTSX TBCN
Phần 3: Lý luận của CN Mác – Lenin về CNXH

Trong phạm vi lý luận kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác- Lênin, đó là học thuyết
giá trị (giá trị lao động); học thuyết giá trị thặng dư; học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc
quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
Như vậy, trong phần KTCT, nghiên cứu tính quy luật phát sinh và phát triển của
CNTB, vạch rõ tính hạn chế về mặt lịch sử của nó; luận chứng về mặt kinh tế sự hình thành
các tiền đề khách quan và chủ quan của cách mạng XHCN do sự phát triển những mâu
thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản .
Kế thừa và phát triển chủ nghĩa Mác, V.I. Lê Nin đó chỉ ra biểu hiện của quan hệ sản
xuất TBCN trong điều kiện CNTBĐQ và CNTBĐQNN, qua đó đã bảo vệ nội dung cách
mạng của chủ nghĩa Mác, làm phong phú thêm khoa Kinh tế chính trị học và các bộ phận
cấu thành khác của chủ nghĩa Mác.
Trong phạm vi của chủ nghĩa xã hội khoa học, đó là những nguyên lý khoa học của
chủ nghĩa Mác- Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tiến trình cách
mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề có tính quy luật của quá trình hình thành, phát
triển hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa và những định hướng cho hoạt động
của giai cấp công nhân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.
This module includes: Part 2 and Part 3 of the course. The basic principles of
Marxism - Leninism.
Part 2: Economic theory of Marxism - Leninism on the capitalist mode of production
Part 3: Theory of Marxism - Leninism on socialism
Within the scope of economics and political theories of Marxism-Leninism, these are
the theories of value (value of labor); theories of surplus value; theories of monopoly
capitalism and State monopoly capitalism.
Thus, political economics section will study the regularities in the arising and
development of capitalism, clearly outline its restrictions in terms of history; demonstrates
with regards to economy the formation of objective and subjective premises of the socialist
revolution owing to the development of inherent contradictions of capitalism.
Inheriting and developing from Marxism, V. I. Lenin pointed out the manifestation of
capitalist relations of production in the conditions of monopoly capitalism and state
monopoly capitalism, through which protected the revolution contents of Marxism,
enriched the Faculty of Political economics as well as other components of Marxism.
In the scope of scientific socialism, the course studies the scientific principles of

Marxism-Leninism in the historic mission of the working class and the socialist
revolutionary process; issues with regularity related to the formation and development
process of communist socio-economic formant the orientations for the operation of the
working class in the implementation process of its historic mission.
9.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology)
Mã số - Code: LLDL1101 Số tín chỉ - Credit: 2
Điều kiện tiên quyết: LLNL1103, LLNL1102; Prerequisites: LLNL1103, LLNL1102
Học phần gồm 8 chương: Chương mở đầu và 7 chương nội dung.
- Chương mở đầu: làm rõ đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập của
môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Chương I: Trình bày cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Từ chương II đến chương VII: Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ
Chí Minh theo mục tiêu môn học.
The module consists of 8 chapters: Chapter opening and 7 show the content
- Program begins: clarify the object, research methods and meaningful learning of
the course Ho Chi Minh ideology
- Chapter I: Presentation basis, the process of formation and development of Ho Chi
Minh ideology.
- From chapter II to chapter VII: Presentation of the basic contents of the Ho Chi
Minh ideology targeted subject.
9.4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Political Revolution Roadmap
of Communist Party of Vietnam)
Mã số - Code: LLDL1101 Số tín chỉ - Credit 3
Điều kiện tiên quyết: LLNL1103, LLNL1102 Prerequisites: LLNL1103, LLNL1102
Học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam là 1 trong 3 môn học
thuộc khoa học Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh được giảng dạy trong hệ thống giáo
dục đại học ở Việt Nam. Môn học có quan hệ mật thiết với các môn: Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin và môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung và kết cấu
chương trình môn học do Ban Khoa giáo Trung ương, Bộ Giáo dục Đào tạo quy định. Đây
là học phần bắt buộc sinh viên phải tích luỹ kiến thức. Đường lối của Đảng cộng sản Việt
Nam được xây dựng trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý của CN Mác – Lê nin,

tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đất nước Việt Nam trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể.
Vì vậy đường lối của Đảng vừa có tính khoa học vừa có tính cách mạng sâu sắc. Thực tiễn
chứng minh đường lối đúng đắn và sự lãnh đạo tài tình của Đảng sản Việt Nam là nhân tố
có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của dân tộc và cách mạng Việt Nam trước đây cũng
như hôm nay và mai sau.
Môn học trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối, quan điểm của
Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội đến
quốc phòng – an ninh, đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế.
The subject “Revolutionary way of the Communist Party of Vietnam” is one of the 3
disciplines of scientific Marxist-Leninism, Ho Chi Minh ideology which is taught in the
university education system in Vietnam. The course has a close relationship with the
subjects: The basic principles of Marxism-Leninism and subject Ho Chi Minh ideology.
Contents and curriculum structure are decided by the Central Board of Science and
Education and Ministry of Education. This is a compulsory module for students to
accumulate knowledge. Ways of the Vietnam Communist Party is built on the basis of
applying the principles of creative Marxism - Leninism, Ho Chi Minh ideology into the
practice of Vietnam country in each specific historical period. So the party line has both
deeply scientific and revolutionary characteristic. The Practice approving the right policy
and ingenious leadership of Communist Party of Vietnam is the factor that decides all the
victory of Vietnamese nation and revolutionary in the past as well as today and tomorrow.
The course equips students with a basic understanding of the ideology, the Party's
viewpoint on all aspects of social life from aspects of economy, politic, culture, society,
national defense - security, foreign affairs, international economic integration.
9.5. Tiếng Anh (English)
Mã số - Code : TA 001
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Đây là nội dung ngoại ngữ chuyên ngành về kinh tế và kinh doanh nhằm trang bị cho
sinh viên các kiến thức ngoại ngữ nâng cao về kinh tế và kinh doanh. Chương trình giảng
dạy sẽ được thiết kế phù hợp với học sinh.
This is the fundamental module of English for business and economics aiming at
providing students with necessary skills in economics and business.

9.6. Đại số và giải tích: Ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh (Calculus for Business)
Mã số - Code: MATH 115 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Học phần tập trung vào phân tích hàm số, đạo hàm, tối ưu hóa, đồ thị, đạo hàm từng
phần, số nhân Lagrante, tích phân và các ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh. Học phần
tập trung vào các kỹ năng giải quyết vấn đề cụ thể.
This course focuses on functions, derivatives, optimization problems, graphs, partial
derivatives. Lagrange multipliers, integration of functions of one variable. Applications to
business and economics. Problem-solving techniques are also emphasized in the subject.
9.7. Giới thiệu về hệ thống máy tính và các ứng dụng (Office Productivity Software)
Mã số - Code: IS 233 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan tới việc sử dụng các ứng dụng
máy tính cá nhân, chẳng hạn như Internet, email, Windows, soạn thảo văn bản, bảng tính
và các ứng dụng cơ sở dữ liệu. Mục tiêu giúp cho sinh viên sử dụng thành thạo các ứng
dụng máy tính phục vụ cho hoạt động kế toán và kinh doanh.
This course provides students basic knowledge of computers’ applications, the
Internet and e-mail, Windows, word processing, spreadsheet, and database applications;
basic computer literacy. The purpose is to help students to use computers’ applications
skillfully in order to help accounting and business activities in the future.
9.8. Viết luận (Writing Skills)
Mã số - Code: ENGL 100 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Học phần này là nền tảng phục vụ cho kỹ năng viết của sinh viên, tập trung vào thực
hành kỹ năng viết. Học phần cũng giúp cho sinh viên lựa chọn những cụm từ hợp lý và
phát triển câu, đoạn văn và tập trung vào việc phát triển và tổ chức ý tưởng trong một bài
luận tổng quát. Những kỹ năng liên quan tới chính tả và ngữ Tiếng Anh chuẩn cũng được
đề cập đến trong môn này.
This course offers intensive practice in every stage of writing process from generating
ideas to final proofreading. The writing course also helps students to choose appropriate
words to developing sentences and paragraphs. Focus on methods to develop and organize

ideas in coherent essays. Conventional mechanics, spelling, and the grammar of standard
written English are taught in the course.
9.9. Ngoại ngữ 2
9.10 Tư duy phê phán (Critical Thinking)
Mã số - Code: PSYC 130 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Phát triển các kỹ năng cần thiết trong tư duy tích cực bao gồm nhận dạng và hiểu các
sai lầm phổ biến, kỹ năng thuyết phục và tuyên truyền, chiến lược giải quyết vấn đề và áp
dụng kỹ năng tư duy tích cực trong các vấn đề phức tạp của cuộc sống hàng ngày.
This course helps students to develop crucial skills in critical thinking such as
covering identifying and understanding common fallacies, recognizing techniques of
persuasion and propaganda, problem solving strategies, and applying those skills to the
complicated issues in daily life.
9.11. Giáo dục thể chất (Physical Education)
Mã số - Code: GDTC Số tín chỉ - Credit: 8 (120 tiết).
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Nội dung ban hành tại Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015
Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình
độ đại học.
Content is stipulated by The Circular No. 25/2015/TT-BGDĐT, dated 14th, October,
2015 issued by the Ministry of Education and Trainning
9.12. Giáo dục quốc phòng (Military Training)
Mã số - Code: GDQP Số tín chỉ - Credit: 11 (165 tiết)
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Nội dung ban hành tại Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Content is stipulated by The Circular No. 03/2017/TT-BGDĐT, dated 13th., January,
2017 issued by the Ministry of Education and Trainning.
9.13a. Kỹ năng làm việc nhóm (Small Group Discussion)

Mã số - Code: COM 132 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Nguyên tắc cơ bản và các kỹ thuật trong thảo luận. Mối quan hệ giữa thảo luận với
các quá trình dân chủ và xã hội đương đại bao gồm nghiên cứu và thực hành các kỹ thuật
tư duy phê phán và giải quyết vấn đề trong các thiết lập thảo luận nhóm khác nhau.
Basic principles and techniques of discussion. Relationship of discussion to
democratic processes and contemporary society including a study and practice of
critical thinking and problem-solving techniques in various group discussion settings.
9.13b. Giới thiệu về Nhảy hiện đại (Introduction to Modern Dance)
Mã số - Code: DANC 101 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Các môn đại cương Prerequisites: GE Foundation
Khám phá hình thức nghệ thuật nhảy hiện đại thông qua việc nghiên cứu các nguyên
tắc và đặc điểm thẩm mỹ. Xem các bài giảng và xem video để xác định các biên đạo múa,
cách biểu diễn, các tác phẩm vũ đạo và phát triển lịch sử; các buổi di chuyển khám phá các
bài tập căn bản trong kỹ thuật nhảy hiện đại.
Exploration of modern dance concert dance art form through the study of its aesthetic
principles and characteristics. Lectures and video viewing identify major choreographers,
performers, choreographic works, and historical development; movement sessions explore
elementary exercises in modern dance technique.
9.13c. Giao tiếp truyền thông xã hội (Social Media Communication)
Mã số - Code: JOUR 104 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Sinh viên sẽ được tìm hiểu cách mà các phương tiện truyền thông xã hội (Facebook,
Twitter...) ảnh hưởng như thế nào đến truyền thông giữa các cá nhân và truyền thông
chuyên nghiệp. Khóa học là nền tảng về lịch sử,sự phát triển và lý thuyết của phương tiện
truyền thông xã hội, đồng thời cung cấp cho sinh viên cơ hội để phân tích cách mỗi cá nhân
sử dụng phương tiện truyền thông xã hội.
Students examine how social media (Facebook, Twitter and others) influence
interpersonal and professional communications. The course is grounded in the history,
development and theories of social media, while providing students opportunities to
analyze personal use of social media.

9.14a. Lịch sử văn minh thế giới (Regional and People of the World)
Mã số - Code: SSCI 165 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Nghiên cứu, khảo sát các khu vực lớn trên thế giới với việc sử dụng khái niệm vật lý
và văn hóa để giải thích về các vấn đề hoạt động của con người trong mối quan hệ với môi
trường tự nhiên.
The course is designed to research and survey on major regions in the world with the
utilization of general physical and cultural concepts to give explanation about patterns and
problems of human activities in relation to natural environment.
9.14b. Văn học thế giới (Introduction to World Literature)
Mã số - Code: CWL 100 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Học phần này đưa ra sự phân tích các hình thức và nội dung của văn học. Tập trung
và phương pháp đọc văn hư cấu, kịch và thơ ca.
The subject seeks to analyze of the forms and content of literature and focus on
methodology of reading prose fiction, drama and poetry.
9.14c. Địa lý kinh tế (Introduction to Physical Geography)
Mã số - Code: GEOG 140 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Học phần này cung cấp phương pháp tiếp cận có hệ thống đối với môi trường thông
qua các mối quan hệ giữa bầu không khí, đất đai, các dạng sống và nước. Các mối quan hệ
này ảnh hướng đến kinh tế các vùng miền.
Systematic approach to the physical environment of man stressing the relationships
between the atmostphere, land, life forms and water. Four hours lecture and three hours
laboratory.
9.14d. Đạo đức học căn bản (Introductory Ethics)
Mã số - Code: PHIL 160 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisite: None
Học phần đưa ra các khái niệm về đúng và sai, tốt và xấu, và áp dụng các nguyên tắc
đạo đức cho các vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Xây dựng các kế hoạch bài tập, các hoạt

động, và thảo luận để phát triển tư duy phê phán bằng miệng và bằng văn bản, kỹ năng
phân tích để bổ sung cho bài giảng.
Concepts of right and wrong, good and bad, and the application of moral principles
to problems of everyday life. Planned exercises, activities, and discussion to develop oral
and written critical thinking and analytical skills to complement lectures.
9.14e. Đạo đức trong kinh doanh – Business Ethics
Mã số - Code: PHIL 400 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisite: None
Nghiên cứu các loại tình huống khó xử về đạo đức diễn ra trong các tổ chức kinh
doanh. Sinh viên hiểu và ứng dụng được các khái niệm và công cụ cần thiết để quản lý các
xung đột giá trị phức tạp này theo hướng tác động tích cực cho bản thân, tổ chức và xã hội.
Study of types of ethical dilemmas that take place in business organizations. Acquire
concepts and tools needed to manage these complex value conflicts for the well being of
individuals, organizations, and society.
9.15a. Quản lý tài chính cá nhân và gia đình (Personal & Family Financial
Management)
Mã số - Code: CAFF 233 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Một cách tiếp cận để quản lý tài chính cá nhân và gia đình, bao gồm lập kế hoạch tài
chính cá nhân, báo cáo tài chính, khái niệm giá trị thời gian, thuế, ngân hàng và lãi suất,
quản lý tiền, tín dụng, cho vay và mua và tài trợ nhà. Áp dụng cho mục đích sử dụng cá
nhân và chuyên nghiệp
A functional approach to personal and family financial management, including
personal financial planning, financial statements, time value concepts, taxes, banking and
interest rates, money management, credit, loans, and purchasing and financing a home.
Applicable for personal and professional use.
9.15b. Giới thiệu về kỹ thuật máy tính và khoa học máy tính (Introduction to Computer
Engineering and Computer Science)
Mã số - Code: CECS 105H Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết:Không Prerequisites None
Giới thiệu về các lĩnh vực kỹ thuật máy tính và khoa học máy tính. Xu hướng và

thách thức hiện tại và tương lai trong các lĩnh vực điện toán khác nhau. Các vấn đề xã hội,
đạo đức và kinh tế liên quan đến công nghệ máy tính. Khám phá sự nghiệp và cơ hội phát
triển nghề nghiệp.
Introduction to the fields of computer engineering and computer science. Current and
future trends and challenges in various fields of computing. Social, ethical and economical
issues related computing technology. Exploration of career and professional development
opportunities
9.15c. Phương pháp nghiên cứu hành vi (Behavioral Research Methods)
Mã số - Code: C/LA 496 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành các môn đại cương
Prerequisites: GE Foundation, one or more Explorations courses
Khóa học này được thiết kế để cung cấp kiến thức chuyên sâu về nghiên cứu khoa
học, nhấn mạnh mối liên hệ giữa thiết kế nghiên cứu và phân tích thống kê. Khóa học bao
gồm việc nghiên cứu tài liệu, tạo giả thuyết, các loại thiết kế nghiên cứu và phương pháp
tiếp cận khái niệm để phân tích dữ liệu.
This course is designed to provide an in-depth knowledge of scientific research,
emphasizing connection between research design and statistical analyses. The course
covers literature review, hypothesis generation, types of research designs and conceptual
approach to data analyses
9.15d. Phân tích chi phí lợi ích của dự án (Project Cost-Benefits Analysis)
Mã số - Code: C E 406, 406H Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành các môn đại cương Prerequisites: GE Foundation,
one or more Explorations courses
Đánh giá có hệ thống các lợi ích kinh tế và xã hội và chi phí của các dự án. Học cách
đưa ra quyết định trong môi trường hạn chế về tài nguyên, hạn chế về kinh tế và môi trường,
và sự không chắc chắn. Bối cảnh kinh tế của các dự án kéo dài nhiều năm, lựa chọn trong
số các giải pháp thay thế độc lập cạnh tranh, phân tích trước và sau thuế, nền kinh tế thay
thế và lạm phát.
Systematic evaluation of the economic and social benefits and costs of projects.
Decision-making in an environment of limited resources, environmental and economic
constraints, and uncertainty. The economy of multi-year projects, selection among

competing independent alternatives, before and after-tax analyses, replacement economy
and inflation.

9.16. Kinh tế vĩ mô (Principles of Macroeconomics)
Mã số - Code: ECON 100 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Học phần sẽ trang bị những kiến thức nền tảng cho sinh viên, bao gồm tiền tệ và ngân
hàng, sự thay đổi giá cả, phân tích thu thập quốc dân, chu kỳ kinh doanh, tăng trưởng kinh
tế, chính sách tài khóa, tiền tệ và kinh doanh quốc tế.
This course is designed to provide student knowledge of macroeconomics such as
money and banking, price changes, national income analysis, business cycles, economic
growth, fiscal and monetary policy, international trade.
9.17. Kinh tế vi mô (Principles of Microeconomics)
Mã số - Code: ECON 101 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Học phần sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản liên quan tới tổ chức kinh doanh,
lý thuyết giá cả, phân bổ nguồn lực, phân phối thu nhập, kinh tế công cộng.
This course is designed to provide business organization, price theory, allocation of
resources, distribution of income, public economy.
9.18. Giao tiếp kinh doanh (Business Communications)
Mã số - Code: IS 301 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Học phần tập trung nghiên cứu những nguyên tắc thu thập, tổ chức, phân tích và trình
bày các thông tin kinh doanh. Các vấn đề cơ bản của giao tiếp và giải quyết tình huống
trong quá trình quản trị kinh doanh cũng sẽ được đề cập.
Analysis of principles of collecting, organizing, analyzing, and presenting business
information. Written and oral communications involving problem solving in the business
management process.
9.19. Kế toán tài chính căn bản (Elementary Financial Accounting)
Mã số - Code: ACCT 211 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Học phần sẽ nghiên cứu những vấn đề cơ bản về ghi nhận, phân tích và cung cấp các
thông tin tài chính bao gồm thông tin về lợi nhuận, tài sản, nợ phải trả và lập các báo cáo
tài chính.
The course provides fundamentals of recording, analyzing and communicating
financial information including income determination, assets and liability relationships

and preparation of financial statements.
9.20. Môi trường pháp lý trong kinh doanh (Legal and Regulatory Environment of
Business)
Mã số - Code: BLAW 320 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Học phần nghiên cứu các loại hình doanh nghiệp, luật lao động, luật đầu tư chứng
khoán, luật bảo vệ môi trường, các vấn đề ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và các
vấn đề kinh doanh quốc tế. Đồng thời học phần cũng xem xét những tác động ảnh hưởng
của yếu tố xã hội, văn hóa, kinh tế đến các loại hình doanh nghiệp trong nước và công ty
đa quốc gia. Nghiên cứu các mối quan hệ giữa chính phủ và giới kinh doanh, các vấn đề
đạo đức trong kinh doanh.
An examination of the forms of business organizations, employment law, securities
law, environmental law, anti-trust issues, and international transactions. A consideration
of the social, cultural and economic influences on domestic and multinational
corporations. Exploration of the relationship of government to business. Inttoduction to
business ethics.
9.21. Thống kê kinh doanh (Introduction to Business Statistics)
Mã số - Code: STAT 118 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: MATH 115 Prerequisites: MATH 115
Ứng dụng các giải pháp thống kê kinh doanh. Những nội dung chính bao gồm: thu
thập và tổ chức dữ liệu, lý thuyết xác suất, xác định mức độ tập trung và phân kỳ, dự báo
và kiểm định giải thuyết, hồi quy đơn giản, phân tích tương quan. Học phần này cũng sẽ
giúp sinh viên khả năng sử dụng các phần mềm thống kê.
Application of statistics to business problems. Data collection and organization,
probability theory, measures of central tendency and dispersion, hypothesis testing and
estimation, simple regression, and correlation. Use of statistical software.
9.22. Marketing (Principles of Marketing)
Mã số - Code: MKTG 300 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisite: None
Học phần sẽ tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ thống marketing với các hoạt
động khác trong doanh nghiệp; giữa các doanh nghiệp với môi trường marketing thế giới
và nội địa; các tác động kinh tế và xã hội của hoạt động marketing; tác động hành vi con

người lên marketing, giao tiếp, hệ thống thông tin, vấn đề quản trị và giải pháp.
Relation of marketing system to other activities in the firm. Firms and domestic and
world marketing environments. Economic and social effects on marketing. Human
behavior's effects on marketing, communications, information systems, management
problems and their solutions.
9.23. Hành vi tổ chức (Organizational Behavior)
Mã số - Code: HRM 360 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisite: None
Khái quát về sự thay đổi của hành vi con người trong tổ chức và những hàm ý đối với
quản trị. Những vấn đề nghiên cứu bao gồm: những động lực, tính cách và thái độ, sự hiểu
biết của con người, nhóm và đội, những tiêu chuẩn, sức mạnh và chính trị, xung đột, giao
tiếp, thiết kế công việc, văn hoá tổ chức, sự thay đổi tổ chức, lãnh đạo và những vấn đề về
văn hoá.
Overview of the dynamics of human behavior in organization and implications for
management. Motivation, personality and attitudes, human perceptions, groups and teams,
norms, power and politics, conflict, learning, communication, job design, organizational
culture, organizational change, leadership and cross-cultural issues.
9.24. Chiến lược và chính sách kinh doanh (Business Strategy and Policy)
Mã số - Code: MGMT425 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: ACCT 320, FIN 300, MGMT 300, MKTG 300, IS 301
Prerequisite: ACCT 320, FIN 300, MGMT 300, MKTG 300, IS 301
Học phần tập trung vào việc vận dụng các lý thuyết và kỹ năng từ các học phần kinh
doanh khác. Học phần sử dụng phương pháp chủ yếu là nghiên cứu điển hình và những giả
định kinh doanh để hình thành nên các chiến lược kế hoạch kinh doanh. Sinh viên phải viết
báo cáo về chiến lược kinh doanh.
Integration and application of knowledge theories and techniques derived from the
study of business disciplines. Use of the case method and business simulations to formulate
business and plans. Written reports required.
9.25. Hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems)
Mã số - Code: IS 300 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: IS 233 Prerequisites: IS 233

Khái niệm và các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin, sự vận dụng trong các tổ
chức đương đại, sự phát triển và quản lý hệ thống thông tin và các xu hướng tương lai
trong hệ thống thông tin và công nghệ. Các dự án theo nhóm máy tính yêu cầu thống
nhất và vận dụng dựa trên hiểu biết về khái niệm và kỹ thuật hệ thống thông tin trong
môi trường kinh doanh.
Information systems concepts and components, contemporary organizational
applications, development and management of information systems, and future trends in
information systems and technologies. Computer - based team projects requiring the
integration and application of conceptual and skills - oriented information systems
knowledge in a business environment.
9.26. Nguyên lý quản trị (Principles of Management)
Mã số - Code: MGMT 300 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisite: None
Học phần giới thiệu về chức năng quản trị với các lý thuyết và khái niệm cơ bản của
quản trị như lên kế hoạch, tổ chức, vai trò lãnh đạo và kiểm soát. Học phần cũng hệ thống
lại những cải cách trong suy nghĩ của nhà quản trị, chức năng và thực tế quản trị đang được
quan tâm trong môi trường hiện nay cũng như làm rõ các khái niệm mới phát sinh trong
môi trường kinh doanh hiện đại.
Principles and theories of management, organization theory, planning and control
techniques. Management of the overall organization and the production/operationssystems
of organizations.
9.27. Tài chính kinh doanh (Business Finance)
Mã số - Code: FIN 300 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: ECON 100, 101, MATH 115, ACCT 201.
Prerequisite: ECON 100, 101, MATH 115, ACCT 201.
Đây là học phần giới thiệu về tất cả các yếu tố chính trong kinh doanh, việc áp dụng
công nghệ thông tin và hệ thống quản lý thông tin trong các hoạt động tài chính như: (1)
Đánh giá giá trị thời gian của Tiền vốn, Rủi ro, Chi phí vốn, Cơ cấu Vốn, (2) các phương
thức huy động vốn (3) Các quyết định tài chính dài hạn (4) Các chính sách quản lý Vốn
lưu động (5) các vấn đề liên quan khác như Sáp nhập, Phá sản, Tài chính Quốc tế.
An introductory course for all business majors, integrating computer applications

and management information systems in the following areas of finance: (1) Time Value of
Money, Risk, Valuation, Cost of Capital, Capital Structure; (2) Capital Budgeting; (3)
Long -Term Financing Decisions; (4) Working Capital Policy and Management; (5)
Financial Analysis and Planning; (6) Special topics including; Mergers, Bankruptcy.
9.28. Kinh doanh quốc tế (International Businesses)
Mã số - Code: CBA 300 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Học phần này giới thiệu bản chất, những khía cạnh khác nhau và môi trường của kinh
doanh quốc tế. Nhấn mạnh vào các chức năng kinh doanh, thực hành, và các quyết định khi bị
chi phối bởi các nhân tố tổ chức, xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa.
Introduction to nature, dimensions, and environment of international business.
Emphasis on business functions, practices, and decisions as influenced by cultural,
political, economic, social, and institutional factors in various parts of world. Diffusion of
information technology.
9.29. Quản trị quốc tế (International and Comparative Management)
Mã số - Code: MGMT 405 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: MGMT 300, CBA 300, I S 301. Prerequisites: MGMT 300,
CBA 300, I S 301.
Vai trò của quản lý trong kinh doanh quốc tế; các nghiên cứu quản lý so sánh và tác
động của môi trường đối với hiệu suất quản lý.
Functions of management in international business; comparative management studies, and
the impact of the environment on management performance.
9.30. Chính sách kinh doanh quốc tế (International Business Policy)
Mã số - Code: MGMT 406 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: MGMT 300, CBA 300, IS 301. Prerequisites: MGMT 300, CBA
300, I S 301
Phát triển các chiến lược và chính sách đa quốc gia. Nghiên cứu kinh tế quốc tế, phát
triển kinh tế, tiếp thị quốc tế, tài chính quốc tế, lập kế hoạch đa quốc gia, tổ chức và kiểm
soát, giao dịch quốc tế, hội nhập kinh tế và chính trị, khả năng cạnh tranh của các quốc gia,
quan hệ với xã hội chủ nhà và nghiên cứu quốc gia.
Developing multinational strategies and policies. International economics, economic

development, international marketing, international finance, multinational planning,
organization, and control. International transactions, economic and political integration,
the competitiveness of countries, relations with host societies, and country studies.
9.31a. Kinh tế quốc tế (International Economics)
Mã số - Code: ECON 372 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Học phần này nghiên cứu tầm quan trọng của kinh tế quốc tế; Nghiên cứu quá trình
hình thành, phát triển và những đặc điểm mới của nền kinh tế thế giới, nội dung và tính
chất của các quan hệ kinh tế quốc tế; nghiên cứu dòng vận động của các luồng hàng hóa
và dịch vụ giữa một quốc gia với các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trong nền kinh tế thế
giới; nghiên cứu những chính sách thương mại quốc tế nhằm điều tiết các dòng vận động
này và tác động của các chính sách đó đến phúc lợi của quốc gia.
This course investigates the importance of international economics; learns about the
process of development and major characteristics of the world economy as well as the
content and feature of international economics relations; analyzes the factor movements
of goods and services among nations and other regions in the world economy; investigates
international trade policies in order to adjust the policy’s impacts and other factor
movements of the policy on welfare.
9.31b. Kinh tế phát triển (Introduction to Development Economics)
Mã số - Code: ECON366 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Kinh tế phát triển là môn học thuộc hệ thống các môn kinh tế học, nghiên cứu
nguyên lý phát triển kinh tế trong các điều kiện kém phát triển. KTPT dựa trên cơ sở các
lý thuyết về phát triển được hệ thống hóa dưới dạng các mô hình lý luận, thực tiễn và những
bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế của các nước phát triển và đang phát
triển để tìm ra những vấn đề mang tính quy luật, những xu hướng cơ bản của quá trình
chuyển một nền kinh tế từ trạng thái phát triển thấp sang trạng thái phát triển cao hơn. Để
có thể vận dụng được những nguyên lý cơ bản trong thực tiễn phát triển của các nước, học
phần còn đưa ra các luận cứ, phương pháp và nội dung hoạch định các chính sách phát
triển nhằm giải quyết được những vấn đề cụ thể về kinh tế và xã hội mà các nước đang
phát triển quan tâm, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng quốc gia trong từng giai đoạn
phát triển nhất định. Môn học đặt mục tiêu nghiên cứu chính cho các nước đang phát triển,
nhưng có sự phân tích, xử lý tình huống, vận dụng và đề xuất cụ thể đối với quá trình phát

triển kinh tế của Việt Nam.
Development Economics is the subject in a system of economics, which studies about
the principles of economic development in underdeveloped conditions. Development
Economics is based on developmental theories in order to find out the principles as well
as the basic trends of transition from a low development status to a higher one. The course
aims to study the developing countries in general, however the analysis, problem solving,
specific applications are applied for the economic development of Vietnam in particular.
9.31c. Các vấn đề môi trường của kinh tế thế giới (Environmental Issues of world
economy)
Mã số - Code: ECON 306 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô; Prerequisites: Principles of microeconomics (ECON
101)
Phân tích liên ngành về tác động của con người đối với khí quyển và sự đa dạng
sinh học; xem xét các chính sách để thúc đẩy phát triển bền vững, chú trọng trên quan
điểm kinh tế.
Interdisciplinary analysis of human impact on the atmosphere and biological
diversity; consideration of policies to foster sustainable development with emphasis on
the economic perspective.
9.31d. Châu Á và toàn cầu hóa (Asia and Globalization)
Mã số - Code: A/ST 309 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Các môn đại cương. Prerequisites: GE Foundation requirements
Một phân tích so sánh về các hệ thống chính trị và kinh tế của châu Á, tập trung vào lĩnh
vực ảnh hưởng của Đông Á và đóng góp của Đông Á vào toàn cầu hóa.
A comparative analysis of the political and economic systems of Asia, with a focus on East
Asian sphere of influence and its contribution to globalization.
9.31e. Hiện đại hóa trong môi trường toàn cầu (Modernization in Global Perspective)
Mã số - Code: ANTH 307 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết Các môn đại cương Prerequisites: GE Foundation requirement.
Tìm hiểu các vấn đề tâm lý và vật chất trong xã hội hiện đại (các nước phương Tây và các
nước thuộc thế giới thứ ba) do sự thay đổi nhanh chóng bắt đầu với sự tiến bộ của công

nghệ, sự mạnh lên của chủ nghĩa tư bản, từ bỏ dần những "giá trị cũ", tăng sự phức tạp của
chế độ quan liêu và sự giảm dần của những rào cản xã hội.
Exploration of psychological and material problems in modern society (both western and
Third World) due to accelerating change beginning with advance of technology, rise of
capitalism, abandonment of "old values," increasing complexity of bureaucracy, and
lowering of social barriers.
9.32. Kế toán quốc tế (International Accounting)
Mã số - Code: ACCT 465 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: ACCT 212, 372 Prerequisites: ACCT 212, 372
Trình bày lý luận và thực tiễn về hệ thống kế toán hiện hành và viễn cảnh quốc tế. So
sánh hệ thống kế toán ở các nước và hệ thống kế toán thịnh hành ở Mỹ. Phân tích chuẩn
mực kế toán và kiểm toán quốc tế. Nghiên cứu và thực hành trên máy tính là yêu cầu bắt
buộc đối với học phần này.
Contemporary accounting theory and practice from an international perspective.
Comparative accounting systems in various countries based on prevailing practice in the
United States. Analysis of international accounting and auditing standards. Laboratory
and/or class computer applications are a requirement of the course.
9.33. Tài chính quốc tế (International Finance)
Mã số - Code: FIN 490 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: FIN 300 Prerequisites: FIN 300
Lý thuyết thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế; biến động giá trị tiền tệ và tỷ giá
hối đoái; thị trường vốn quốc tế; vai trò của các nước đang phát triển; các tổ chức quốc tế
và các doanh nghiệp đa quốc gia. Yêu cầu sinh viên làm bài tập nghiên cứu cá nhân.
International trade theories, international payments; currency value fluctuations and
exchange rates; international capital markets; roles of developing countries; international
institutions and multi-national enterprises. Individual research required.
9.34. Marketing quốc tế (International Marketing)
Mã số - Code: MKTG 480 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: MKTG 300, I S 301. Prerequisites: MKTG 300, I S 301.
Nghiên cứu lý thuyết và thực hành tiếp thị toàn cầu, các yếu tố lịch sử, kinh tế, văn

hóa, chính trị và pháp lý ảnh hưởng đến việc ra quyết định tiếp thị trong bối cảnh quốc tế.
Học cách phát triển và trình bày các kế hoạch khai thác các cơ hội tiếp thị toàn cầu.
The study of global marketing theory and practice. The historical, economic, cultural,
political, and legal factors that affect marketing decision-making in an international
context. How to develop and present plans for exploiting global marketing opportunities.
9.35. Môi trường pháp lý quốc tế trong kinh doanh (International Legal Enviroment
of Business)
Mã số - Code: BLAW 424 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: BLAW 320, I S 301. Prerequisites: BLAW 320, I S 301
Nghiên cứu mô hình các công ty con, liên doanh và các hình thức kinh doanh quốc
tế khác. Ảnh hưởng của các điều ước quốc tế, luật và chính sách của chính phủ đối với
hoạt động kinh doanh. Giải quyết các tranh chấp kinh doanh và đầu tư, bảo vệ quyền
tài sản, tài chính và đánh thuế các hoạt động quốc tế và các vấn đề đạo đức
Subsidiaries, joint ventures and other forms of international business. Effects of
treaties, laws and policies of governments on business operations. Resolution of business
and investment disputes, protection of property rights, the financing and taxing of
international operations, and ethical issues.
9.36a. Nghiệp vụ ngoại thương (Foreign trade Practice)
Mã số - Code: TMKD 1312 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô Prerequisites: ECON 100
ECON 101
Nội dung môn học nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu bắt đầu từ tìm kiếm thị
trường và đối tác, chọn phương thức giao dịch với đối tác, lập phương án kinh doanh xuất
nhập khẩu, lập hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu như thuê phượng
tiện vận tải, mua bảo hiểm hàng hóa, làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa, vv... Môn
học cũng bao gồm vấn đề lập và kiểm tra bộ chứng từ, thanh toán tiền hàng, xử lý tranh
chấp trong thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
Content of the course starts from searching for markets and partners, choosing the
method of trading with partners, planning import-export business, contracting and
organizing the implementation of contracts. Import and export of goods such as
transportation of goods, insurance of goods, customs clearance, delivery of goods, etc. The

subject also includes the issue of preparing and checking documents, payment of goods,
handling disputes in the implementation of import-export contracts
9.36b. Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế (International Supply Chain Management)
Mã số - Code: TMKD 1114 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: CBA 300 Prerequisites: CBA 300
Môn học nghiên cứ các lý thuyết và nguyên tắc của hoạt động kinh doanh toàn cầu,
tập trung vào các xây dựng và thực hiện các chiến lược và chiến thuật kinh doanh trong
các tập đoàn đa quốc gia. Đặc biệt chú trọng vào việc quản lý các chức năng quản trị chuỗi
cung ứng toàn cầu vượt qua các ranh giới về văn hóa, kinh tế và chính trị. Nghiên cứu điển
hình các doanh nghiệp. Học phần Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế có mối liên hệ chặt chẽ
với các học phần Kinh doanh quốc tế, Quản trị DN FDI, Chiến lược kinh doanh toàn cầu…
Current theory and principles of global business pertaining to problems of
formulating and implementing strategies and tactics in multinational corporations. Special
emphasis on management of supply chain operations across cultural, economic, and
political boundaries. Case studies, readings, and research report. The International Supply
Chain Management module is closely linked to International Business Units, FDI
companies Management, Global Business Strategies.
9.36c. Quản trị doanh nghiệp FDI và liên doanh (Foreign Direct Investment
Company and Joint venture Management)
Mã số - Code: TMKD 1111 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: CBA 300 Prerequisites: CBA 300 MKTG 300, I S 301.
Học phần quản trị doanh nghiệp có vốn FDI có nội dung đề cập đến 3 mảng vấn đề
chủ yếu:
Một là: Những vấn đề lý luận chung về quản trị doanh nghiệp FDI. Học phần này
trang bị cho sinh viên một số kiến thức nền tảng về quản trị dự án FDI (quá trình hình thành
doanh nghiệp FDI), về quản trị doanh nghiệp FDI, và những vấn đề liên quan đến mọi giai
đoạn hoạt động của doanh nghiệp FDI như vấn đề chuyển giao công nghệ qua các doanh
nghiệp FDI và quản trị rủi ro trong hoạt động FDI.
Hai là: Phương pháp luận và kỹ năng quản trị các giai đoạn hình thành doanh nghiệp
FDI. Bao gồm: Quản trị soạn thảo, quản trị thẩm định và quản trị triển khai dự án FDI.
Ba là: Phương pháp luận và kỹ năng quản trị doanh nghiệp FDI. Bao gồm: Tổ chức
bộ máy quản trị, hoạch định chương trình kinh doanh, quản trị sản xuất, quản trị nguồn

nhân lực, quản trị tài chính, quản trị hiệu quả, quản trị tranh chấp và kết thúc hoạt động của
doanh nghiệp FDI.
Học phần Quản trị DN FDI 1 có mối liên hệ chặt chẽ với các học phần Kinh doanh
quốc tế, Nghiệp vụ ngoại thương: Lý thuyết và thực hành, Chiến lược kinh doanh toàn
cầu…
The course covers 3 main areas
Firstly, it is common study about FDI companies. This course provides students
with background knowledge about FDI project management, issues of each operation
phases of FDI companies such as technology transfer among FDI companies and risk
management in FDI companies management.
Secondly, the course studies methodology and management skills of the formation
phase of FDI enterprises. These include: Regulatory management, appraisal management
and implementation management of FDI projects.
Thirdly, the course focuses on the methodology and skills of FDI companies
management, including: organizational structure, business program planning, production
management, human resource management, financial management, corporate
governance, dispute management and corporate termination.
This course is closely related to the modules of International Business, Foreign
Trade: Theory and Practice, Global Business Strategy ...\
9.36d. Thanh toán quốc tế (International Settlement)
Mã số - Code: NHQT1103 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: CBA 300 Prerequisites: CBA 300
Học phần Thanh toán quốc tế là học phần mang tính nghiệp vụ, thuộc khối kiến thức
lựa chọn. Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản liên quan tới
thương mại và dịch vụ quốc tế, một vấn đề tương đối phức tạp do liên quan tới yếu tố nước
ngoài và thường được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng, một tổ chức yêu cầu khá
chặt chẽ về thủ tục, quy trình cung như nguyên tắc thực hiện. Học phần đề cập tới các vấn
đề của hợp đồng có yếu tố nước ngoài như điều kiện, phương thức, và phương tiện thanh
toán quốc tế. Kết hợp với lý thuyết, sinh viên được giao bài tập tình huống để tiếp cận sâu
hơn kiến thức về thanh toán quốc tế. Vốn kiến thức Tiếng Anh là công cụ quan trọng giúp
sinh viên đạt được thành công với học phần này.
International Settlement is a selective module, designed for third and final-year

students, who may wish to pursue a career in commercial and banking industry, continue
to study at a postgraduate in business or banking and finance or just acquire a good body
of knowledge of international settlement.
This module refers to international transactions which are connected with
international laws, conventions, and commercial customs. It examines issues of a sale
contract, i.e. modes of payment, terms of goods delivery, commercial and financial
documents, foreign trade financing, and risks.
On successful completion of this module students will be able to implement
international payment transactions as a real banking officer or an export-import expert.
They are believed to become experts and creditable consultants as well, contributing to
minimize risks in the field of international commerce and payments.
9.36e. Giới thiệu logistics toàn cầu (Introduction to global logistics)
Mã số - Code: MGMT 440 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: MGMT 300, CBA 300 Prerequisites: MGMT 300, CBA 300
Khóa học này nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong ngành logistics và
chuỗi cung ứng toàn cầu trong các lĩnh vực như tìm nguồn cung ứng, vận chuyển, quản lý
hàng tồn kho, lập kế hoạch sản xuất và phân phối.
This course aims to prepare student to work within the global logistics and supply chain
industry in areas such as sourcing, transportation, inventory management, production
planning and distribution.
9.36f. Làm việc quanh thế giới (Working Around the World)
Mã số - Code: HCA 457 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: Không Prerequisites: None
Những ảnh hưởng của tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa, cơ cấu chính trị, kinh tế và
môi trường vật chất đối với sự phát triển của nơi làm việc và nhận thức về công việc và
nghề nghiệp.
The effects of religion, language and culture, political structure, economics, and
physical environment on the development of the workplace and people's perceptions of
work and occupations.
9.36g. Một số vấn đề đương đại trong quản trị nhân sự quốc tế (Current issues in
International Human Resource Management)

Mã số - Code: HRM 460 Số tín chỉ - Credit: 3
Điều kiện tiên quyết: MGMT 300, CBA 300 Prerequisites: MGMT 300, CBA 300
Khóa học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về vai trò của quản trị nhân sự trong bối
cảnh quốc tế. Khóa học bao gồm các lĩnh vực sau: bối cảnh của HRM quốc tế, cũng như
các HRM chiến lược và chức năng trong bối cảnh quốc tế. Các chủ đề cụ thể bao gồm bối
cảnh văn hóa và tổ chức của HRM quốc tế; các vấn đề nhân sự chiến lược trong bối cảnh
quốc tế; các vấn đề liên quan đến quốc gia sở tại, công dân và quốc gia thứ ba; tuyển dụng,
tuyển chọn, đào tạo, phát triển, quản lý hiệu quả, bồi thường trong bối cảnh quốc tế…
This course provides an understanding of the role of human resource management (HRM)
in international contexts. The course covers the following areas: the context of
international HRM, as well as the strategic and functional HRM in international contexts.
Specific topics include the cultural and organisational contexts of international HRM;
strategic HRM issues in international contexts; issues related to host, home and third
country nationals; recruitment, selection, training, development, performance
management, compensation in international contexts, as well as expatriation and
repatriation.
9.37. Hội thảo về kỹ năng nghề nghiệp - Guest speakers and seminars
Theo yêu cầu của giáo sư hướng dẫn, sinh viên đã học xong các môn học trong
chương trình đào tạo, nắm bắt được các vấn đề lý luận và thực tiễn của nghề Kinh doanh
quốc tế. Các vấn đề nghiên cứu do sinh viên lựa chọn theo sở thích và các vấn đề chuyên
môn được quan tâm nhằm nâng cao khả năng nghiên cứu của sinh viên.
At the request of the instructor, students have completed courses in the curriculum,
grasp the theoretical and practical issues of International Business. Research problems
are selected by students according to their interests and professional interests in order to
enhance the student's research ability.
9.38. Chuyên đề thực tập (Final Thesis)
Số tín chỉ - Credit: 12
Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã có đủ kiến thức nền và chuyên sâu về chuyên
ngành, có khả năng nghiên cứu độc lập. Prerequisites: Capable of independent study.
Thực tập có thể tổ chức thành 2 giai đoạn. Sinh viên sẽ tự mình tiến hành nghiên cứu
các vấn đề về kinh doanh quốc tế trong các đơn vị công hoặc trong các doanh nghiệp với
quy mô khác nhau. Trong quá trình nghiên cứu, sinh viên sẽ được sự trợ giúp của giáo sư

hướng dẫn.
Students do their research in the area of international business in enterprises. During
the research, students will get advisor's guide.

MỤC III
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN COURSE SYLLABUS

(1) LLNL1103 - Basic Principles of Marxsim – Leninism 1
1. TÊN HỌC PHẦN:
Tiếng Việt: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN 1
Tiếng Anh: Basic principles of Marxism - Leninism 1
Mã học phần: LLNL1103

Tổng số tín chỉ: 02.

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ
NGHĨA MÁC - LÊNIN.
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Không
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:
Học phần trang bị những nội dung cơ bản của thế giới quan và phương pháp luận
triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc nghiên cứu và học tập các môn học khác
trong chương trình đào tạo cũng như các tri thức khác của nhân loại; cho việc vận dụng các
tri thức của sinh viên vào đời sống thực tiễn
Làm tiền đề trực tiếp để nghiên cứu các bộ phận cấu thành khác của chủ nghĩa MácLênin, tiếp cận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam.
Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên, định hướng tư tưởng
- chính trị trong chuyên ngành được đào tạo.
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
5.1 Mục tiêu chung:
- Học phần này giúp sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác
- Lênin (Đối tượng, mục đích và những yêu cầu về mặt phương pháp) và nắm được cơ sở
lý luận cơ bản nhất về: chủ nghĩa duy vật biện chứng, nội dung của phép biện chứng duy
vật, chủ nghĩa duy vật lịch sử, để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng
Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư
tưởng của Đảng
- Giúp sinh viên xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung
nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo; xây dựng niềm tin, lý tưởng
cách mạng cho sinh viên, rèn luyện năng lực tư duy, kỹ năng nghiên cứu khoa học đối với
sinh viên

5.2 Mục tiêu cụ thể:
Về kiến thức:
- Giúp sinh viên nắm được, dưới góc độ chung, về chủ nghĩa Mác-Lênin, về quá trình
hình thành và phát triển, về cấu trúc của chủ nghĩa Mác-Lênin, về tính độc lập tương đối
cũng như mối quan hệ hữu cơ của các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác-Lênin
- Trang bị cho sinh viên thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa MácLênin, những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật,
lý luận nhận thức duy vật biện chứng và những quy luật chi phối sự vận động, phát triển
của xã hội.
Về kĩ năng:
Qua nghiên cứu học phần, giúp sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để
giải thích và bình luận các hiện tượng mang tính phổ quát diễn ra trong lĩnh vực tự nhiên, xã
hội và tư duy; giải thích và bình luận được các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và
quốc tế; hình thành kỹ năng tư duy lôgic, khoa học; phát triển các kĩ năng phân tích, so sánh,
tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề khoa học đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với việc
nghiên cứu các môn khoa học kinh tế.
6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
PHÂN BỔ THỜI GIAN
STT
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PHẦN THỨ NHẤT: THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN
TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN
CHƯƠNG MỞ ĐẦU: NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC –LÊNIN
Chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những cơ sở, nguồn gốc lý luận khoa học căn
bản nhất của sự hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, để có thể nắm vững các nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
và quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta, trước hết cần phải hiểu được
những nội dung căn bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin – tức nắm vững các nguyên lý cơ
bản của nó. Đồng thời, việc nắm vững những nguyên lý cơ bản đó còn là để xây dựng
phương pháp luận khoa học cho việc tiếp cận các tri thức khoa học chuyên ngành thuộc
lĩnh vực chuyên môn được đào tạo của sinh viên.
CHƯƠNG I :
CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
Chương này là nhằm xác lập nguyên lý cơ bản nhất thuộc thế giới quan và phương
pháp luận chung nhất của Chủ nghĩa Mác – Lênin :đó là nguyên lý kết hợp giữa nguyên
tắc khách quan và nguyên tắc sáng tạo trong hoạt động nhận thức khoa học và hoạt động
thực tiễn cách mạng. Nguyên lý đó được xây dựng trên cơ sở lý giải theo lập trường duy
vật biện chứng đối với vấn đề cơ bản của triết học.
1.1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng
1.1.1.Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết
vấn đề cơ bản của triết học.
1.1.2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng – hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa
duy vật
1.2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và về mối quan
hệ giữa vật chất và ý thức.
1.2.1. Vật chất
1.2.2. Ý thức
1.2.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
1.2.4.Ý nghĩa phương pháp luận

Tài liệu tham khảo của chương 1:
1. Bộ giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác
– Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2011 (hoặc tái bản năm 2012, 2013); chương 1:
Chủ nghĩa duy vật biện chứng (từ trang: 35 đến 60)
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình triết học Mác – Lênin; Nxb Chính trị quốc gia,
Hà nội – 2006; từ trang: 147 đến 180.
3. “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (tài liệu phục vụ dạy và học
chương trình các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng)”, Nxb. Đại học
Kinh tế quốc dân, Hà nội – 2008. Phần chuyên để 2 (từ trang: 35 đến 56).
4.Có thể tham khảo thêm một số tài liệu viết về các vấn đề trên bằng công cụ tìm
kiếm Google với hai cụm từ trên
CHƯƠNG II :
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Được xác lập trên nền tảng của thế giới quan duy vật khoa học, phép biện chứng
duy vật là sự thống nhất giữa nội dung của thế giới quan duy vật biện chứng và phương
pháp luận biện chứng duy vật, do đó nó là công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới. Mỗi
nguyên lý, quy luật trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin không chỉ là
sự giải thích đúng đắn về tính biện chứng của thế giới mà còn là phương pháp luận khoa
học của việc nhận thức và cải tạo thế giới. Do vậy, phép biện chứng duy vật giữ vai trò là
nội dung đặc biệt quan trọng, tạo nên tính khoa học và tính cách mạng của chủ nghĩa MácLênin, đồng thời nó cũng là thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của hoạt động
sáng tạo trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
2.1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng
Phép biện chứng duy vật
2.2. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Nguyên lý về sự phát triển
2.3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
Cái riêng và cái chung

Nguyên nhân và kết quả
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Nội dung và hình thức
Bản chất và hiện tượng
Khả năng và hiện thực
2.4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược
lại
Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
Quy luật phủ định của phủ định
2.5. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý
Tài liệu tham khảo của chương 2:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc
gia. H, 2006. Các trang 19 - 24, 181 - 257, 258 - 279.
2. GS.TS Nguyễn Hữu Vui (chủ biên), Lịch sử triết học, NXB Chính trị quốc gia.
H, 2002. Các trang 51 – 59, 152, 155 – 158, 376 – 377, 377 – 381, 391 – 401, 433 - 449.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. NXB
Chính trị quốc gia. H, 2011, Tr. 63 – 90, 91 – 148
4. Có thể tham khảo thêm một số tài liệu viết về các vấn đề trên bằng công cụ tìm
kiếm Google
CHƯƠNG III :
CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
Để tồn tại, để sống con người cần thực hiện quá trình sản xuất ra của cải vật chất.
“Điểm khác biệt căn bản giữa xã hội loài người với xã hội loài vật là ở chỗ: loài vật may
mắn lắm chỉ hái lượm trong khi con người lại sản xuất” – Ph.Ăngghen. Trên cơ sở quá
trình sản xuất vật chất mà các quan hệ xã hội, toàn bộ xã hội được hình thành và phát triển.
Đời sống xã hội của con người diễn ra trên cơ sở hoạt động của con người có ý thức. Tuy
nhiên, sự phát triển của đời sống xã hội không do ý thức con người quyết định mà diễn ra

dưới sự tác động quy định của các quy luật khách quan, trong đó quy luật về sự phù hợp
của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là cơ bản và phổ biến
nhất.
3.1. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình
độ phát triển của lực lượng sản xuất
Sản xuất vật chất và vai trò của nó
Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
3.2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
Khái niệm cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng
Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội
3.3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức
xã hội
Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
3.4. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử - tự nhiên của sự
phát triển các hình thái kinh tế - xã hội
Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội
Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội
Giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội
3.5. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát
triển của xã hội có đối kháng giai cấp
Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối
kháng giai cấp
Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng
giai cấp
3.6. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo
lịch sử của quần chúng nhân dân
Con người và bản chất của con người
Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân
dân.
Tài liệu tham khảo của chương 3:

1. Bộ giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác – Lênin (dùng trong các trường
đại học, cao đẳng). NXB Chính trị quốc gia. H, 2006. Các trang 287 – 301, 317 – 381, 383
– 393, 398 – 406
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII,
VIII, IX, X và XI, NXB CTQG, Hà Nội
3. GS, TS. Nguyễn Hữu Vui (cb), Lịch sử triết học, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia,
Hà Nội-2002
4.Có thể tham khảo thêm một số tài liệu viết về các vấn đề trên bằng công cụ tìm
kiếm Google
7. GIÁO TRÌNH:
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.
(Dành cho sinh viên đại học cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh). Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2013
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác - Lênin. (Dùng trong các trường
đại học, cao đẳng). Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1999
2. C.Mác và Ph.Ăngghen, Luận cương về Phoi-ơ-Bắc; Hệ tư tưởng Đức, Toàn tập,
tập 3, NXB Chính trị quốc gia, 1995.
3.C.Mác và Ph.Ăngghen, Chống Đuy-Rinh;Biện chứng của tự nhiên, Toàn tập, tập
20, NXB Chính trị quốc gia, 1995.
4..C.Mác và Ph.Ăngghen, Tuyên ngôn Đảng cộng sản, Toàn tập, tập 4, NXB Chính
trị quốc gia, 1995.
5.C.Mác và Ph.Ăngghen, Phê phán cương lĩnh Gôta, Toàn tập, tập 19, NXB Chính
trị quốc gia, 1995.
6.V.I Lênin, Bút ký triết học, Toàn tập, tập 29, NXB Chính trị quốc gia, 2005.
7. V.I Lênin,Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, Toàn tập, tập 8,
NXB Chính trị quốc gia, 2005.
8.V.I Lênin, Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác, toàn tập, tập 23,
NXB Chính trị quốc gia, 2005.
9.V.I Lênin, Nhà nước và cách mạng, toàn ập, tập 33, NXB Chính trị quốc gia, 2005
10. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII,
VIII, IX, X và XI, NXB CTQG, Hà Nội
11. GS, TS. Nguyễn Hữu Vui (cb), Lịch sử triết học, Nhà xuất bản Chính trị Quốc

gia, Hà Nội-2002
9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
Học phần được đánh giá theo Quy chế của Bộ, các quy định của nhà trường.
- Đánh giá ý thức của sinh viên trong quá trình học tập. Hệ số điểm này là 0.1
- Trong quá trình học sinh viên phải làm 1 kiểm tra /bài tập. Hệ số điểm bài kiểm
tra/bài tập là 0.3
- Kết thúc học phần sinh viên phải thi hết học phần. Hệ số điểm thi là 0.6

(2) LLNL1104 - Basic Principles of Marxsim – Leninism 2
1. TÊN HỌC PHẦN:
Tiếng Việt: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 2
Tiếng Anh: Basic Principles of Marxism - Leninism 2
Mã học phần: LLNL1104

Tổng số tín chỉ: 3

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
MLN
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Đã học học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa MLN 1
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:
Học phần này gồm: Phần 2 và phần 3 trong môn học Những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa MLN
Phần 2: Học thuyết kinh tế của CN CN Mác – Lenin về PTSX TBCN
Phần 3: Lý luận của CN Mác – Lenin về CNXH
Trong phạm vi lý luận kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác- Lênin, đó là học thuyết
giá trị (giá trị lao động); học thuyết giá trị thặng dư; học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc
quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Như vậy, trong phần KTCT, nghiên cứu tính quy luật phát sinh và phát triển của
CNTB, vạch rõ tính hạn chế về mặt lịch sử của nó; luận chứng về mặt kinh tế sự hình thành
các tiền đề khách quan và chủ quan của cách mạng XHCN do sự phát triển những mâu
thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản .
Kế thừa và phát triển chủ nghĩa Mác, V.I. Lê Nin đó chỉ ra biểu hiện của quan hệ
sản xuất TBCN trong điều kiện CNTBĐQ và CNTBĐQNN, qua đó đã bảo vệ nội dung
cách mạng của chủ nghĩa Mác, làm phong phú thêm khoa Kinh tế chính trị học và các bộ
phận cấu thành khác của chủ nghĩa Mác.
Trong phạm vi của chủ nghĩa xã hội khoa học, đó là những nguyên lý khoa học của chủ
nghĩa Mác- Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tiến trình cách mạng xã hội
chủ nghĩa; những vấn đề có tính quy luật của quá trình hình thành, phát triển hình thái kinh tếxã hội cộng sản chủ nghĩa và những định hướng cho hoạt động của giai cấp công nhân trong
quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
5.1 Mục tiêu chung: Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về các vấn
đề kinh tế chính trị của CNTB, lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học, trên cơ sở đó có được
quan điểm toàn diện, lịch sử, khách quan khi phân tích, lý giải những vấn đề kinh tế - xã hội
của thời đại nói chung và giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội được đặt ra từ thực
tiễn Việt Nam nói riêng. Qua đó xây dựng niềm tin và lý tưởng cách mạng; vận dụng sáng tạo
chủ nghĩa Mác - Lênin trong hoạt động thực tiễn và trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đáp ứng
nhu cầu của con người Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng thành công
CNXH.
5.2 Mục tiêu cụ thể:
- Trang bị cho sinh viên các quy luật, các phạm trù của sản xuất hàng hóa
- Giúp sinh viên hiểu được quá trình sản xuất, bản chất của giá trị thặng dư trong phương
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự điều chỉnh của CNTB trong quan hệ sản xuất nhằm
thích ứng với sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện nay. Thấy được vai trò, hạn chế và
xu hướng vận động của CNTB, từ đó khẳng định sự ra đời tất yếu của phương thức sản
xuất Xã hội chủ nghĩa
- Giúp người học nắm được, mục tiêu, động lực. nội dung của cách mạng XHCN và
những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa;
hiểu được nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô
hình kiểu Liên xô và tin tưởng vào sự ra đờii của xã hội mới : Xã hội chủ nghĩa
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6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
PHẦN THỨ II
HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
CHƯƠNG 4:
HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
Học thuyết giá trị là xuất phát điểm trong toàn bộ lý luận kinh tế của C.Mác. Trong học
thuyết này, C.Mác nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người thông qua mối quan hệ
giữa vật với vật. Cơ sở kinh tế để xác lập quan hệ giữa người với người thông qua quan hệ
giữa vật với vật chính là lao động. Đó là thực thể, yếu tố cấu thành giá trị của hàng hóa và
cũng là trọng tâm của học thuyết giá trị. Sự thực thì sản xuất hàng hóa và gắn liền với nó
là các phạm trù: giá trị, hành hóa, tiền tệ đã từng có trước chủ nghĩa tư bản. Nó là những
điều kiện tiền đề để cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển. Dựa
trên lý luận nền tảng là học thuyết giá trị, C.Mác đã xây dựng nên học thuyết giá trị thặng
dư – hòn đá tảng trong toàn bộ lý luận kinh tế của ông. Vì vậy, nghiên cứu học thuyết giá

trị của C.Mác cũng cần phải hiểu rằng, đó là ta đã bắt đầu nghiên cứu về phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa, nhưng mới chỉ ở dạng chung nhất.
4.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa
4.1.1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá
4.1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá
4.2.. Hàng hóa
4.2.1. Khái niệm hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá
4.2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá
4.2.3. Lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá
4.3. Tiền tệ
4.3.1. Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ
4.3.2. Các chức năng của tiền tệ
4.4. Quy luật giá trị
4.4.1. Nội dung của quy luật giá trị
4.4.2. Tác động của quy luật giá trị
Tài liệu tham khảo của chương 4
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –
2.
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5.
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Lênin. Nxb Chính trị quốc gia. H, 2013, trang 185 – 217.
Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Kinh tế chính trị Mác- Lênin, Nxb Giáo dục 1998,
trang 34-58
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Nxb Chính trị
quốc gia. H, 2004, trang 56 – 77.
. C.Mác, Tư bản, quyển I, tập 1, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1959.
Trình An Phú, Kinh tế chính trị học hiện đại, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, H
2007, trang 49 -98.
D.I Ro-den-Be: Giới thiệu Quyển 1 bộ “Tư bản” của Các Mác, Nxb Sự thật, H 1969,
trang 93-214
CHƯƠNG 5:
HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

Ở chương 4 nghiên cứu những vấn đề chung về sản xuất hàng hóa. Chủ nghĩa tư bản
ra đời gắn với sự phát triển sản xuất hàng hóa. Nhưng sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa
khác với sản xuất hàng hóa giản đơn không chỉ về trình độ mà còn khác cả về chất nữa.
Trên vũ đài kinh tế bây giờ xuất hiện một loại hàng hóa mới – đó là hàng hóa sức lao động.

Khi sức lao động trở thành hàng hóa thì tiền tệ mang hình thái là tư bản và gắn liền với nó
là một quan hệ sản xuất mới xuất hiện: quan hệ giữa nhà tư bản và lao động làm thuê. Thực
chất của mối quan hệ này là nhà tư bản chiếm đoạt giá trị thặng dư của công nhân làm thuê.
Giá trị thặng dư là nguồn gốc hình thành nên thu nhập của các nhà tư bản và các giai cấp
bóc lột trong chủ nghĩa tư bản. Nghiên cứu học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác cũng có
nghĩa là chúng ta nghiên cứu học thuyết giữ vị trí “hòn đá tảng” trong toàn bộ lí luận kinh
tế của C.Mác, một trong những phát hiện vĩ đại của C.Mác, là sáng tỏ bản chất của quan
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
5.1..Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản
5.1.1. Công thức chung của tư bản
5.1.2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản
5.1.3. Hàng hoá sức lao động
5.2. Qúa trình sản xuất ra giá trị thăng dư trong phương thức sản xuất tư bản chủ
nghĩa
5.2.1. Sự thống nhất giữa qúa trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra
giá trị thặng dư
5.2.2. Bản chất của tư bản. Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả
biến
5.2.3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư
5.2.4. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và và giá trị thặng dư siêu ngạch
5.2.5. Sản xuất giá trị thặng dư- quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản
5.3. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản
5.3.1.Bản chất kinh tế của tiền công
5.3.2.Hai hình thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản
5.3.3.Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế
5.4.. Sự chuyển hóa giá thị thăng dư thành tư bản - Tích tụ tư bản
5.4.1. Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản
5.4.2. Tích tụ tư bản và tập trung tư bản
5.4.3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản
5.5. Qúa trình lưu thông của tư bản và giá trị thăng dư
5.5.1. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản
5.5.2. Tái sản xuất và lưu thông của tư bản xã hội
5.5.3. Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản

5.6.. Các hình thái tư bản và các hình thức biêu hiện của giá trị thặng dư
5.6.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận và tỉ suất lợi nhuận
5.6.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất
5.6.3. Sự chuyển hoá của giá trị hàng hoá thành giá cả sản xuất
5.6.4. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản
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CHƯƠNG 6:
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN
VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC
Tiếp theo giai đoạn cạnh tranh tự do, chủ nghĩa tư bản phát triển lên giai đoạn cao
hơn là giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền và sau đó là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà
nước. Đây không phải là QHSX mới.Thực chất, đây là những nấc thang mới trong quá trình
phát triển và điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản cả về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
để thích ứng với những biến động mới trong tình hình kinh tế - chính trị thế giới từ cuối thế
kỳ XIX , đầu thế kỷ XX cho đến nay.
Chương này nghiên cứu tính quy luật của quá trình chuyển từ CNTB tự do cạnh
tranh sang giai đoạn độc quyền, đặc điểm của CNTBĐQ; quá trình hình thành, bản chất,
biểu hiện của CNTBĐQNN. Qua đó chỉ ra những nét mới trong sự phát triển của CNTB

hiện đại
6.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
6.1.1. Nguyên nhân chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ chủ nghĩa tư bản cạnh tranh
tự do sang độc quyền
6.1.2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền
6.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thăng dư trong giai đoạn
chủ nghĩa tư bản độc quyền
6.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
6.2.1. Nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
6.2.2. Những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
6.3.. Những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại
6.3.1.Sự phát triển nhảy vọt về tư liệu sản xuất
6.3.2.Nền kinh tế đang có xu hướng chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức
6.3.3. Sự điều chỉnh về quan hệ sản xuất và quan hệ giai cấp
6.3.4.Thể chế quản lý kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp có những biến đổi
lớn
6.3.5.Điều tiết vĩ mô của nhà nước ngày càng được tăng cường
6.3.6.Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống kinh
tế tư bản chủ nghĩa, là lực lượng chủ yếu thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế
6.3.7.Điều tiết và phối hợp quốc tế được tăng cường
6.4. Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản
6.4.1.Vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội
6.4.2.Hạn chế của chủ nghĩa tư bản
6.4.3.Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản
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PHẦN THỨ III
LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
CHƯƠNG 7:
SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA
GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Trên cơ sở phân tích quy luật kinh tế của sự vận động trong xã hội tư bản chủ nghĩa,
chủ nghĩa Mác – Lênin đã làm sáng tỏ tính tất yếu diệt vong của phương thức sản xuất tư
bản chủ nghĩa và sự ra đời tất yếu của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Lực lượng
duy nhất có sứ mệnh lãnh đạo cuộc cách mạng thực hiện bước chuyển biến lịch sử này
chính là giai cấp công nhân. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng vĩ đại
nhất trong lịch sử phát triển của xã hội loài người từ trước đến nay, nó xóa bỏ mọi chế độ
áp bức và bóc lột, xây dựng thành công xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu của xã
hội ấy chính là chủ nghĩa xã hội, kết quả trực tiếp của thời kỳ cải biến cách mạng lâu dài,
khó khăn và gian khổ - thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
7.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
7.1.1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
7.1.2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
7.1.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân
7.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
7.2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và những nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ
nghĩa
7.2.2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa
7.2.3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội
chủ nghĩa
7.3. Hình thái kinh tế Cộng sản chủ nghĩa
7.3.1. Xu thế tất yếu của sự xuất hiện hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa
7.3.2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa
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CHƯƠNG VIII:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT
TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Từ lý luận và thực tiễn đã chứng minh, tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa là một
quá trình lịch sử lâu dài, khó khăn và gian khổ với mục đích là bảo đảm thành công sự
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Trong tiến trình đó,
tất yếu xuất hiện các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội cần giair quyết. Để giải quyết
những vấn đề đó, phải dựa vào thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa
Mác – Lênin và sự vận dụng sáng tạo trong điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia. Nội
dung chương này sẽ đề cập đến những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến
trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

8.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa
8.1.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
8.1.2. Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa
8.2. Xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa
8.2.1. Khái niệm nền văn hoá xã hội chủ nghĩa
8.2.2. Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa
8.2.3. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa
8.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
8.3.1. Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác Lênin trong việc giải
quyết vấn đề dân tộc
8.3.2. Tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải
quyết vấn đề tôn giáo
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CHƯƠNG IX :
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG
Sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga do V.I.Lênin lãnh đạo, nhà nước
Xôviết - Nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới ra đời. Chủ nghĩa xã hội đã từ
lý luận trở thành hiện thực. Từ sau cách mạng Tháng Mười Nga, một loạt các nước trên
thế giới tiến lên chủ nghĩa xã hôi và trở thành hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa hùng
mạnh trên phạm vi toàn thế giới ở thế kỷ XX, với nhiều thành tựu đạt được in đậm dấu ấn
trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Tuy nhiên vào những năm 80 của thế kỷ XX,
do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đã dẫn đến chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và

các nước Đông Âu rơi vào khủng hoảng và sụp đổ. Chủ nghĩa xã hôi hiện thực tạm thời
lâm vào thoái trào. Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đã tiến hành cải cách, đổi mới để tiếp
tục phát triển. Thực tiễn đó đặt ra một vấn đề lớn về tương lai của chủ nghĩa xã hội. Và lời
gi ải đáp chân chính cho vấn đề này chỉ có thể dựa trên cơ sở nắm vững những nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin và vận dụng sáng tạo những nguyên lý đó và phân tích
bối cảnh cụ thể của thời đại.
9.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực
9.1.1. Cách mạng tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên
trên thế giới
9.1.2. Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó
9.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân
của nó
9.2.1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết
9.2.2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực
mô hình kiểu Liên xô
9.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội
9.3.1. Chủ nghĩa tư bản - không phải là tương lai của xã hội loài người
9.3.2. Chủ nghĩa xã hội - tương lai của xã hội loài người
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đại học, cao đẳng). Nxb Chính trị quốc gia. H, 2004. Các trang 127-154.
4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2000, T12, tr.300.
5 Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội, Nxb. Sự thật, H. 1991, tr.6.
6.Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính
trị quốc gia- sự thật, H.2011, tr.68-69, 186-187.
7. GIÁO TRÌNH : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN ( Dành cho sinh viên
đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (Tái bản
có sửa chữa, bổ sung ), NXB Chính trị Quốc gia, năm 2013.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO :
1. C.Mác, Tư bản, quyển 1, 2, 3, NXB Sự thật, Hà nội – 1978.
2. V.I. Lê Nin, Toàn tập, NXB Tiến bộ, Mátxcơva, tập 27, 28, 31, 32, 34, 36.
3. Bộ Giỏo dục và Đào tạo, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin, NXB Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2006. (Từ trang 89 -398)
4. Trường Đại học KTQD, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Tập1, NXB giáo dục ,
1998
5.Võ Đại, Tìm hiểu Kinh tế chính trị học- Phương thức sản xuất TBCN trước độc
quyền, NXB Khoa học xã hội , Hà Nội 1984
6. Đại học Quốc gia Hà Nội, Một số chuyên đề Những nguyên lý cơ bản của CN MácLeenin, tập 3, NXB Lý luận chính trị , Hà nội 2008
7 . GS.TS Trình An Phú ( chủ biên), Kinh tế chính trị học hiện đại, NXB ĐHKTQD,
Hà Nội 2007. (Từ trang 27 – 438; 561 – 578)
8. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng) ,
NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 2006
9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN :
- Đánh giá ý thức của sinh viên trong quá trình học tập. Hệ số điểm này là 0.1
- Trong quá trình học sinh viên phải làm 1 bài tập lớn . Hệ số điểm bài tập lớn là 0.3
- Kết thúc học phần sinh viên phải thi hết học phần. Hệ số điểm thi là 0.6

(3) LLTT1107 - Ho Chi Minh Ideology
1. TÊN HỌC PHẦN:
Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiếng Anh: Ho Chi Minh Ideology
Mã học phần: LLTT1101

Số tín chỉ: 2

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Tư tưởng Hồ Chí Minh
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần gồm 8 chương: Chương mở đầu và 7 chương nội dung.
-

Chương mở đầu: làm rõ đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập của
môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

-

Chương I: Trình bày cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

-

Từ chương II đến chương VII: Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ
Chí Minh theo mục tiêu môn học.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
5.1. Mục tiêu tổng quát
Thông qua việc làm rõ nội dung hệ thống quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh về
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, môn học góp phần nâng cao nhận thức cho
sinh viên về vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; làm cho
tư tưởng của Người ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ
nước ta.
Môn học giúp cho người học củng cố lập trường cách mạng, kiên định mục tiêu lý
tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; góp phần giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất
cách mạng, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng theo con đường mà
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn.
5.2. Mục tiêu cụ thể
-

Khái quát cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Hồ Chí Minh

-

Cung cấp những tri thức cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, văn hóa của
Hồ Chí Minh.

-

Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

-

Làm rõ giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

-

Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tạo lập
những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và
của cách mạng Việt Nam.

-

Góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN
PHÂN BỐ THỜI GIAN
Trong đó

Tổng
STT

Nội dung

số
tiết

Ghi chú

Lý thuyết

Bài tập,
thảo luận,
kiểm tra

1

Chương mở đầu

2

2

0

2

Chương 1

3

3

0

3

Chương 2

4

3

1

4

Chương 3

5

3

2

5

Chương 4

4

3

1

6

Chương 5

3

3

0

7

Chương 6

4

3

1

8

Chương 7

5

5

0

30

25

5

Cộng

Các lớp lớn khi thảo
luận chia nhỏ thành
60 sinh viên.

CHƯƠNG MỞ ĐẦU – ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý
NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Giới thiệu khái quát về chương:
Trong chương này đã đưa ra khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, khái quát cấu trúc,
nguồn gốc, nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó làm rõ đối tượng,
nhiệm vụ của môn học, mối quan hệ biện chứng với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Để đạt
được hiệu quả cao trong học tập và nghiên cứu, người học cần sử dụng các phương pháp
như: nguyên tắc thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học, nguyên tắc thống nhất giữa lý

luận với thực tiễn, quan điểm lịch sử - cụ thể, quan điểm toàn diện và hệ thống…

CHƯƠNG I – CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Giới thiệu khái quát về chương:
Tư tưởng Hồ Chí Minh ra đời là sự kết hợp chặt chẽ giữa điều kiện khách quan và
nhân tố chủ quan. Trước hết là dưới tác động của điều kiện lịch sử - xã hội Việt Nam và
thế giới vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Đó còn là các tiền đề tư tưởng – lý luận như:
giá trị truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại và đặc biệt là chủ nghĩa Mác Lênin. Chủ nghĩa Mác - Lênin là tiền đề tư tưởng – lý luận trực tiếp và cơ bản nhất, đặt
nền tảng về thế giới quan và phương pháp luận cho sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Những điều kiện khách quan không thôi chưa đủ mà phải được kết hợp chặt chẽ với
nhân tố chủ quan, đó là những phẩm chất cá nhân cao đẹp của Hồ Chí Minh như: có lý
tưởng, hoài bão sống cao đẹp; tư duy độc lập, sáng tạo, nhạy bén; có ý chí kiên cường, nghị
lực phi thường; có lòng yêu thương con người sâu sắc…
Tư tưởng Hồ Chí Minh có quá trình ra đời và phát triển qua các giai đoạn, mỗi giai
đoạn có bối cảnh riêng, với những sự kiện quan trọng đánh dấu bước chuyển biến, phát
triển trong tư tưởng của Người để cuối cùng trở thành một hệ tư tưởng toàn diện và sâu sắc
về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
1.1. Cơ sở hình thành
1.1.1. Cơ sở khách quan
1.1.2. Nhân tố chủ quan
1.2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2.1. Thời kỳ trước 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng.
1.2.2. Thời kỳ 1911 – 1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
1.2.3. Thời kỳ 1921 – 1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam.
1.2.4. Thời kỳ 1930 – 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách
mạng
1.2.5. Thời kỳ 1945 – 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển và hoàn thiện.
1.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
1.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc
1.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới

Tài liệu tham khảo của chương:
1. Trường Chinh (1980), Chủ tịch Hồ Chí Minh – Sự nghiệp vĩ đại, gương sáng đời
đời, Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr.11.
2. Lê Duẩn (1970), Dưới là cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã
hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr.10
3. Võ Nguyên Giáp (chủ biên) (1997), Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách
mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.11-56.
4. Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc làn thứ XI,
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
5. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.268.
6. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.46,171.
7. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 8, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.562.
8. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 10, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.126
9. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.476.
10. Hồ Chí Minh (2006), Biên niên tiểu sử, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.98,
99.
CHƯƠNG II – TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ
CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
Giới thiệu khái quát về chương:
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam, trên cơ sở vận dụng sáng tạo
chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đi sâu giải quyết vấn đề dân tộc thuộc địa, mà cốt lõi
là đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc. Độc lập,
tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc, là động lực to lớn
của đất nước. Người khẳng định vấn đề dân tộc và giai cấp có mối quan hệ chặt chẽ, không
tách rời nhau, bởi chỉ khi nước được độc lập thì mới xóa bỏ được giai cấp bóc lột, và vì
vậy độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Để thực hiện được cách mạng giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh đã nêu lên một loạt
luận điểm về con đường cách mạng, chiến lược, sách lược, phương pháp tiến hành cách
mạng…Tiến trình cách mạng ở Việt Nam trước hết là đánh đuổi thực dân giành độc lập,
xóa bỏ giai cấp địa chủ phong kiến, giải phóng nhân dân và cao nhất là tiến tới giải phóng
triệt để con người. Vì vậy, muốn thành công, phải đi theo con đường cách mạng vô sản,

đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, lực lượng cách mạng là toàn dân tộc. Cách mạng
giải phóng dân tộc ở Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới.
2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
2.1.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa
2.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
2.2.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc
2.2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường của
cách mạng vô sản
2.2.3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng cộng sản lãnh
đạo
2.2.4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc
2.2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có
khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc
2.2.6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường bạo lực
Tài liệu tham khảo của chương:
1. Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc làn thứ XI,
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.63-66.
2. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.192, 243,
274-275, 464-465, 468-469.
3. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.124, 128,
261-262, 266.
4. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.3, 10, 554.
5. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.175, 184,
522.
6. Hồ Chí Minh (2006), Biên niên tiểu sử, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,
tr.278-279.
7. Trịnh Nhu (1993), “Phát huy sức mạnh dân tộc, một yếu tố quan trọng của tư tưởng
Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc”, Tạp chí Lịch
sử Đảng, số 2, tr.27-29.

8. Song Thành (1993), “Vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc từ Các Mác
đến Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 6, tr.5-6.
9. Triệu Quang Tiến (1994), “Tìm hiểu chiến lược tranh thủ đồng minh của Hồ Chí
Minh trong thời kỳ vận động giải phóng dân tộc”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 5, tr.4044.
CHƯƠNG III – TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ
CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Ở VIỆT NAM
Giới thiệu khái quát về chương:
Con đường Hồ Chí Minh lựa chọn và suốt đời kiên định, đó là độc lập cho dân tộc
và ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Vì vậy, tiến lên chủ nghĩa xã hội là bước phát triển tất
yếu ở Việt Nam sau khi giành được độc lập dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam bao quát những vấn đề cơ bản nhất, đó là các luận điểm về bản chất,
đặc trưng, mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội.
Trên cơ sở vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và xuất phát từ đặc điểm cụ
thể Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định để đi lên chủ nghĩa xã hội nhất thiết phải trải qua
thời kỳ quá độ lâu dài, đó là hình thức quá độ gián tiếp. Đây là thời kỳ đặc biệt, hết sức
khó khăn, phức tạp, phải thực hiện những nhiệm vụ nặng nề; cải biến sâu sắc xã hội ở mọi
lĩnh vực, mà quan trọng nhất là xây dựng được một nền kinh tế phát triển cao. Hồ Chí Minh
cũng đã đưa ra một loạt các biện pháp để thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho việc kiên trì, giữ
vững định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta trong quá trình đổi mới hiện nay.
3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.1.1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.1.2. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.1.3. Mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội
3.2. Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.2.1. Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.2.2. Biện pháp

Tài liệu tham khảo của chương:
1. Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI,
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.22-26, 67-72.
2. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.461.
3. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.161.
4. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 8, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.336, 341.
5. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 10, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.10, 159,
271, 556, 591.
6. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.512.
7. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2003), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh,
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.90-131.
8. Song Thành (2005), Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb. Lý luận chính trị, Hà
Nội, tr.99-230.
CHƯƠNG IV – TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
Giới thiệu khái quát về chương:
Hồ Chí Minh là người sáng lập, đồng thời là người giáo dục và rèn luyện Đảng cộng
sản Việt Nam. Từ nhu cầu giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, vận dụng
và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã kết hợp chặt chẽ giữa lý
luận và thực tiễn xây dựng nên một hệ thống các quan điểm về Đảng cộng sản và xây dựng
Đảng cộng sản trong điều kiện một nước thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế nông nghiệp
lạc hậu. Đó là các vấn đề có tính quy luật về sự ra đời, vị trí, vai trò, bản chất của Đảng
cộng sản và những vấn đề có tính nguyên tắc về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trong
sạch vững mạnh, nhất là trong điều kiện Đảng trở thành Đảng cầm quyền. Hồ Chí Minh đã
có sự sáng tạo đặc biệt khi đưa ra những luận điểm phản ánh mối quan hệ biện chứng giữa
tính phổ biến và tính đặc thù của quy luật hình thành Đảng cộng sản kiểu mới trong điều
kiện Việt Nam, sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính
dân tộc của Đảng, các yếu tố đảm bảo vai trò cầm quyền của Đảng.

Trong giai đoạn cách mạng mới, vai trò lãnh đạo của Đảng càng cần phải được tăng
cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cần được nâng cao hơn để đáp ứng
yêu cầu của lịch sử.
4.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam
4.1.1. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
4.1.2. Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam
4.1.3. Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam
4.1.4. Quan niệm về Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền
4.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh
4.2.1. Xây dựng Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng
4.2.2. Nội dung công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam
Tài liệu tham khảo của chương:
1. Phạm Ngọc Anh – Bùi Đình Phong (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, tr. 11 – 196.
2. Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc làn thứ XI,
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.56-61, 88-89, 255-264.
3. Võ Nguyên Giáp (chủ biên) (1997), Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách
mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.131-188.
4. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.268, 270.
5. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.56
6. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.290, 504505
7. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.88, 479.
8. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 7, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.228 – 231.
9. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 9, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.290.
10. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 11, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.372.
11. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.557-558.
CHƯƠNG V – TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
Giới thiệu khái quát về chương:

Đại đoàn kết dân tộc là chiến lược cách mạng được Hồ Chí Minh đề ra từ rất sớm,
trở thành tư tưởng chủ đạo xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, là cội nguồn sức
mạnh làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, trong thời
đại mới, để đánh bại các thế lực đế quốc, thực dân nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng
giai cấp, giải phóng con người, nếu chỉ có tinh thần yêu nước không thôi chưa đủ mà phải
tập hợp được tất cả mọi lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bền vững. Đây là
vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhất quán, lâu dài, là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, đầu thời
cũng là nhiệm vụ hàng đầu của mọi giai đoạn cách mạng. Do tầm quan trọng như vậy nên
Hồ Chí Minh đã đưa ra một loạt phương pháp, biện pháp xây dựng khối đại đoàn kết dân
tộc, và hình thức tổ chức là Mặt trận dân tộc thống nhất.
Hồ Chí Minh cũng sớm xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách
mạng vô sản thế giới. Cách mạng Việt Nam chỉ có thể thành công và thành công đến nơi
khi thực hiện đoàn kết chặt chẽ với phong trào cách mạng thế giới, tạo thành sức mạnh
tổng hợp to lớn.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và đoàn kết quốc tế là một đóng góp quan trọng
vào kho tàng kinh nghiệm cách mạng thế giới, làm phong phú lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin
về công tác vận động và tổ chức quần chúng trong cách mạng.
5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
5.1.1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng
5.1.2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
5.1.3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc
5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
5.2.1. Vai trò của đoàn kết quốc tế
5.2.2. Lực lượng đoàn kết và hình thức đoàn kết
5.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế
Tài liệu tham khảo của chương:
1. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X,
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.61-67, 159-160.
2. Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI,
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.48-50, 86-87, 141-145.
3. Trần Bạch Đằng (1993), Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, tập 2, “Tư tưởng Hồ
Chí Minh – sinh khí của một học thuyết”, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.58-

59.
4. Nguyễn Quốc Hùng – Vũ Dương Ninh – Phùng Hiếu Phú (1986), 100 năm ngày
Quốc tế lao động 1.5, Nxb. Lao động, Hà Nội, tr.49.
5. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.124.
6. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.30, 136,
220
7. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.172, 183,
522.
8. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 7, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.227-228,
392, 397, 438.
9. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 8, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.214, 392.
10. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 10, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.235,
605, 607.
11. Nguyễn Dy Niên (2002), Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc
gia, Hà Nội, tr.112.
CHƯƠNG VI – TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
Giới thiệu khái quát về chương:
Vấn đề xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới nhằm đảm bảo quyền “là chủ” và
“làm chủ” của nhân dân được Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Người đã đưa ra một loạt
các luận điểm vì một Nhà nước Việt Nam mới: đó là Nhà nước của dân, do dân, vì dân;
Nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công – nông, do giai cấp công
nhân lãnh đạo. Đó đồng thời là một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản lý đất
nước bằng pháp luật và làm cho pháp luật có hiệu lực trong thực tế. Nhà nước Việt Nam
mới phải là một nhà nước trong sạch, vững mạnh và hoạt động có hiệu quả.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân có giá trị lý luận và
thực tiễn to lớn, sâu sắc, định hướng cho việc xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ, Nhà
nước kiểu mới ở Việt Nam hiện nay.
6.1. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân
6.1.1. Nhà nước của dân
6.1.2. Nhà nước do dân

6.1.3. Nhà nước vì dân
6.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với
tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước
6.2.1. Về bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước
6.2.2. Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân, tính dân tộc của
Nhà nước
6.3. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ
6.3.1. Xây dựng một Nhà nước hợp pháp, hợp hiến
6.3.2. Hoạt động quản lý nhà nước bằng Hiến pháp, pháp luật và chú trọng đưa pháp
luật vào cuộc sống
6.4. Xây dựng Nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả
6.4.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức và tài
6.4.2. Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước
Tài liệu tham khảo của chương:
1. Phạm Ngọc Anh – Bùi Đình Phong (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, tr.25-56.
2. Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX,
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.131-132.
3. Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI,
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.52-55, 84-85.
4. Nguyễn Đình Lôi (1998), Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì
dân, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.16-60.
5. Hiến pháp Việt Nam (2003), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.29.
6. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.58, 152,
161.
7. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.515.
8. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 7, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.218-219,
452.
CHƯƠNG VII – TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, VÀ XÂY
DỰNG CON NGƯỜI MỚI

Giới thiệu khái quát về chương:
Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy vai trò, sức mạnh của văn hóa và đưa văn hóa vào
chiến lược phát triển đất nước. Văn hóa được Hồ Chí Minh coi như một sức mạnh vật chất,
một động lực, một mặt trận, có chức năng rất quan trọng: bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn,
tình cảm cao đẹp, mở rộng hiểu biết cho con người, xây dựng và hoàn thiện bản thân con
người. Nền văn hóa mới phải mang tính dân tộc, khoa học và đại chúng.
Xây dựng nền văn hóa mới gắn liền với việc xây dựng nền đạo đức mới. Hồ Chí
Minh đã phát triển, hoàn thiện tư tưởng đạo đức học mác xít về vai trò và sức mạnh của
đạo đức, về chuẩn mực đạo đức cơ bản, về những nguyên tắc xây dựng một nền đạo đức
mới phù hợp với Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới có nội dung sâu sắc và mới mẻ.
Coi con người là vốn quý nhất, chăm lo cho hạnh phúc của con người là mục tiêu phấn đấu
cao nhất của chế độ ta, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng.
Vì vậy, việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa là chiến lược hàng đầu của cách
mạng nhằm tạo ra những thế hệ con người Việt Nam mới phát triển toàn diện.
7.1. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
7.1.1. Định nghĩa về văn hóa và quan điểm về xây dựng nền văn hóa mới
7.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa
7.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa
7.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
7.2.1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
7.2.2. Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
7.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới
7.3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người
7.3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng
người”.
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9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
 Theo quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục – đào tạo
 Theo quy chế của trường Đại học Kinh tế quốc dân:
-

Bài tập cá nhân:
• Số lần: 1.
• Hình thức: tự luận.
• Trọng số: 30%.

-

Điều kiện dự thi kết thúc học phần: 80% thời gian môn học sinh viên phải có mặt
trên lớp nghe giảng, thảo luận.

-

Hình thức thi kết thúc học phần: trắc nghiệm.

-

Công thức tính điểm học phần:
• Điểm tư cách trọng số 10%.
• Điểm bài tập trọng số 30%.

• Điểm thi kết thúc học phần trọng số 60%.
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1. TÊN HỌC PHẦN:
Tiếng Việt: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tiếng Anh: Political revolution roadmap of the Communist Party of Vietnam
Mã học phần: LLDL1101

Số tín chỉ: 3

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam.
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lê nin phần 1
và 2.
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam là 1 trong 3 môn học
thuộc khoa học Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh được giảng dạy trong hệ thống giáo
dục đại học ở Việt Nam. Môn học có quan hệ mật thiết với các môn: Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin và môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung và kết cấu
chương trình môn học do Ban Khoa giáo Trung ương, Bộ Giáo dục Đào tạo quy định. Đây
là học phần bắt buộc sinh viên phải tích luỹ kiến thức. Đường lối của Đảng cộng sản Việt
Nam được xây dựng trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý của CN Mác – Lê nin,
tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đất nước Việt Nam trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể.
Vì vậy đường lối của Đảng vừa có tính khoa học vừa có tính cách mạng sâu sắc. Thực tiễn
chứng minh đường lối đúng đắn và sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam là
nhân tố có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của dân tộc và cách mạng Việt Nam trước đây
cũng như hôm nay và mai sau.
Môn học trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối, quan điểm của
Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội đến
quốc phòng – an ninh, đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế.
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Mục tiêu tổng quát:
- Môn học trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam

như: quy luật ra đời của Đảng, vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Đảng trong tiến
trình phát triển của dân tộc và cách mạng Việt Nam
- Môn học giúp người học hiểu rõ đường lối của Đảng trong quá trình Đảng lãnh đạo nhân
dân ta thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: đấu tranh giành lại nền độc lập
dân tộc, đem lại ruộng đất cho nông dân, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
xâm lược (1930 - 1975)
- Môn học giúp người học nắm vững đường lối của Đảng trên các lĩnh vực cơ bản của đời
sống xã hội trước đây cũng như trong giai đoạn đổi mới hiện nay
Mục tiêu chi tiết: Môn học giúp người học
-

Có chính kiến trước các vấn đề chính trị trong nước và quốc tế
Có phương pháp và lập luận đấu tranh chống lại các lực lượng phản động trong
nước và quốc tế, đấu tranh chống lại các nhận thức lệch lạc, sai lầm về chính trị
Từ hiểu biết về đường lối của Đảng, người học biết vận dụng đúng đắn các kiến
thức chuyên ngành để chủ động giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã
hội, đối ngoại… theo đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng
sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN
PHÂN BỔ THỜI GIAN
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Nội dung

Tổng số tiết

Trong đó
Lý thuyết
Bài tập,
thảo luận
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Chương Mở đầu

1

1

0

2

Chương I

6

4

2

3

Chương II

5

5

0

4

Chương III

5

5

0
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Chương IV

5

5

0
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Chương V

6

4

2
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Chương VI

5

5

0

8

Chương VII

7

6

1

9

Chương VIII

5

5

0

Ghi chú

10

Tổng cộng

45

40
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Chương Mở đầu:
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đối tượng của môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam là hệ
thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải
pháp của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và tổ chức thực hiện
nhằm giành lại và giữ vững nền độc lập dân tộc; bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Các phương pháp chủ yếu dùng để nghiên cứu môn học bao gồm:
- Cơ sở phương pháp luận: Thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác –
Lênin, các quan điểm của lãnh tụ Hồ Chí Minh
- Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu: Phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic,
phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh…
Việc nắm vững đối tượng và phương pháp nghiên cứu là hết sức quan trọng bởi nó
là cơ sở, là tiền đề để đi vào nghiên cứu các nội dung của môn học.
Nội dung chủ yếu của chương Mở đầu bao gồm:
1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1.1 Đối tượng nghiên cứu.
1.1.1 Khái niệm “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”.
1.1.2 Đối tượng nghiên cứu môn học.
1.2 Nhiệm vụ nghiên cứu.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN
HỌC.
2.1 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu môn học.
2.1.1 Cơ sở phương pháp luận.
2.1.1 Phương pháp nghiên cứu.
2.2 Ý nghĩa của việc học tập môn học.
Chương I:
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
Sự ra đời của Đảng là đòi hỏi khách quan của công cuộc đấu tranh giải phóng dân
tộc, xây dựng và phát triển đất nước của dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của Đảng chịu sự tác
động của nhiều nhân tố quốc tế và trong nước, chủ quan lẫn khách quan trong đó vai trò
của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là rất to lớn. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của
3 yếu tố: Chủ nghĩa Mac- Lê nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Ngay từ khi mới ra đời Đảng đã có đường lối đúng đắn, sáng tạo thể hiện ở bản Cương
lĩnh chính trị đầu tiên. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng gồm 3 văn kiện chủ yếu:
Chính cương vắn tắt; Sách lược vắn tắt; Chương trình tóm tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
soạn thảo và được Hội nghị thành lập Đảng 3- 2-1930 thông qua.
Nội dung của Cương lĩnh đề cập và giải quyết đúng đắn, sáng tạo những vấn đề cơ bản
của cách mạng Việt Nam:
+ Phương hướng chiến lược của cách mạng
+ Nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn đầu
+ Xác định lực lượng cách mạng
+ Xác định phương pháp cách mạng
+ Vai trò lãnh đạo của Đảng
+ Quan hệ quốc tế
Nội dung chủ yếu của chương I bao gồm:
1.1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1.1.1 Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
1.1.1.1 Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hệ quả của nó
1.1.1.2 Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin
1.1.1.3 Tác động của cách mạng tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản
1.1.2 Hoàn cảnh trong nước
1.1.2.1 Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
1.1.2.2 Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ
XIX, đầu thế kỷ XX
1.1.2.3 Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
1.2. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA

ĐẢNG
1.2.1 Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
1.2.2 Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam
1.2.3 Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Bộ Giáo dục Đào tạo, Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1,
Nxb Chính trị Quốc gia, trang 7 – 104, H 2007
2. Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị
Quốc gia, H.2006, trang 20 – 60
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng – Nxb Chính trị Quốc gia, H 2003, tập
2, trang 1 – 129
Chương II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945)
Chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng. Vì vậy đấu tranh để giành
chính quyền về tay nhân dân là mục tiêu chính trong đường lối cách mạng của Đảng thời
kỳ 1930- 1945. Nghiên cứu đường lối của Đảng thời kỳ này chúng ta thấy:
Giai đoạn 1930 – 1939: Là giai đoạn Đảng chủ trương đấu tranh để xây dựng và
phát triển lực lương cách mạng, chống lại sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp và tay sai
đòi dân sinh, dân chủ, đòi cơm áo, hòa bình.
Giai đoạn 1939 – 1945: Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra Đảng đã chuyển hướng
chỉ đạo chiến lược đưa nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc lên hàng đầu và coi
nhiệm vụ giành chính quyền là vấn đề trực tiếp của cách mạng Việt Nam. Đường lối này
đã góp phần tập hợp được mọi lực lượng yêu nước đấu tranh giải phóng dân tộc, giành
chính quyền về tay nhân dân.
Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã để lại nhiều bài học vô giá cho cách mạng
Việt Nam.
Nội dung chủ yếu của chương II bao gồm:
2.1. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939
2.1.1 Trong những năm 1930 – 1935
2.1.1.1 Luận cương chính trị tháng 10 – 1930

2.1.1.2 Chủ trương khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng
2.1.2 Trong những năm 1936 – 1939
2.1.2.1 Hoàn cảnh lịch sử
2.1.2.2 Chủ trương và nhận thức mới của Đảng
2.2. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945
2.2.1 Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng
2.2.1.1 Tình hình thế giới và trong nước
2.2.1.2 Nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng
2.2.1.3 Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược
2.2.2 Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
2.2.2.1 Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần
2.2.2.2 Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa
2.2.2.3 Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc
Cách mạng Tháng Tám
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Bộ Giáo dục Đào tạo, Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1,
Nxb Chính Trị Quốc Gia, H 2007, trang 107 - 175
2. Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị
Quốc gia, H 2006, trang 61 - 149
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng – Nxb Chính Trị Quốc Gia, H 1998, tập
2, trang 130 – 336
Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và
đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975)
Ngay sau khi cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra
đời, nhân dân ta đã phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh xâm lược của hai tên đế quốc lớn
là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong suốt ba mươi năm. Đó là những thử thách to lớn và khắc
nghiệt đối với Đảng và nhân dân ta. Song với đường lối kháng chiến đúng đắn, Đảng cộng sản
Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đánh bại hai cuộc chiến
tranh xâm lược của hai tên đế quốc lớn, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, đưa đất vững
bước đi lên CNXH

Nội dung chủ yếu của chương III bao gồm:
3.1. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945 1954)
3.1.1 Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945 - 1946)
3.1.1.1 Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng Tám
3.1.1.2 Chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng
3.1.1.3 Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
3.1.2 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ
nhân dân (1946 - 1954)
3.1.2.1 Hoàn cảnh lịch sử
3.1.2.2 Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến, xây dựng chế độ
dân chủ nhân dân
3.1.3 Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
3.1.3.1 Kết quả và ý nghĩa lịch sử
3.1.3.2 Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
3.2. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ
QUỐC (1954 - 1975)
3.2.1 Đường lối trong giai đoạn 1954 – 1964
3.2.1.1 Bối cảnh lịch sử của cách mạng Việt Nam sau tháng 7 – 1954
3.2.1.2 Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối
3.2.2 Đường lối giai đoạn 1965 – 1975
3.2.2.1 Bối cảnh lịch sử
3.2.2.2 Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối
3.2.3 Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
3.2.3.1 Kết quả và ý nghĩa lịch sử
3.2.3.2 Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Bộ Giáo dục Đào tạo, Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập1, Nxb
Chính Trị Quốc Gia, H 2007, trang 7 – 104

2. Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị
Quốc gia, H 2006, trang 20 – 603
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng – Nxb Chính Trị Quốc Gia, H 2003, tập
2, trang 1 – 129
Chương IV
ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA
Đường lối công nghiệp hóa là nội dung quan trọng trong đường lối xây dựng và phát
triển đất nước của Đảng ta. Ngay từ khi bắt tay vào công cuộc xây dựng CNXH Đảng đã
xác định: Công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
ở nước ta. Muốn cải biến tình trạng nghèo nàn, lạc hậu của đất nước, không có cách nào
khác là phải tiến hành công nghiệp hóa. Trước đổi mới, đường lối công nghiệp hóa của
Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của Liên Xô, hệ thống XHCN Đông Âu, Trung Quốc.
Đó là một đường lối chủ yếu tập trung cho phát triển công nghiệp nặng. Cùng với sự thay
đổi của tình hình trong nước và quốc tế, sự trưởng thành trong nhận thức của Đảng, đường
lối công nghiệp hóa của Đảng không ngừng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện nhằm
huy động và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật
kỹ thuật cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường XHCN. Hiện nay,
Việt Nam đang tiến hành công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước hướng tới mục tiêu: Năm
2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế
kỷ XXI, Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN.
Nội dung chủ yếu của chương IV bao gồm:
4.1. CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI
4.1.1 Mục tiêu và phương hướng công nghiệp hóa
4.1.2 Đánh giá sự thực hiện đường lối công nghiệp hóa
4.2. CÔNG NGHIỆP HÓA- HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI
4.2.1 Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
4.2.2 Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa - hiện đại hóa
4.2.2.1 Mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa
4.2.2.2 Quan điểm công nghiệp hóa - hiện đại hóa
4.2.3 Nội dung và định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế
tri thức

4.2.3.1 Nội dung công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức
4.2.3.2 Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy
mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức
4.2.4 Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
4.2.4.1 Kết quả thực hiện đường lối và ý nghĩa
4.2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Bộ Giáo Dục Đào tạo, Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2,
Nxb Chính Trị Quốc Gia, H 2007, trang 76 – 136
2. Trần Hồng Lưu, Vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính Trị Quốc Gia, H 2009
3. Phạm Xuân Nam (Chủ biên), Quá trình phát triển công nghiệp hóa ở Việt Nam, triển
vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , Nxb Khoa học xã hội, H 1994
Chương V: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.
Xây dựng và phát triển nền kinh tế, tạo cơ sở, điều kiện cho sự phát triển mọi mặt
của đất nước là vấn đề được Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức quan tâm. Đây là nội dung
và mục tiêu quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới của Đảng và nhân
dân ta. Để thực hiện mục tiêu đó cần phải huy động và sử dụng nhiều nguồn lực. Xây dựng
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một sáng tạo lớn của Đảng Cộng sản
Việt Nam nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế ở một
nước kém phát triển đi lên Chủ nghĩa Xã hội.
Trước đổi mới, nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung.
Cơ chế này trong điều kiện đất nước có chiến tranh, miền Bắc trở thành hậu phương lớn
cho tiền tuyến lớn miền Nam (1954-1975) đã phát huy những tác dụng nhất định. Tuy
nhiên, sau khi miền Nam giải phóng, đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, đi lên CNXH,
cơ chế kế hoạch hóa tập trung đã trở thành chướng ngại vật trên con đường phát triển đất
nước. Từ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986, nền kinh tế Việt Nam dần chuyển
sang cơ chế thị trường. Trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế Việt Nam từ
1986 đến nay, Đảng đã có nhiều nhận thức mới về kinh tế thị trường. Hiện nay, Việt Nam
đang tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN để đạt tới những mục

tiêu kinh tế đã đề ra, bắt kịp xu thế phát triển của thời đại.
Nội dung chủ yếu của chương V bao gồm:
5.1. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
5.1.1 Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới
5.1.1.1 Cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp
5.1.1.2 Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế
5.1.2 Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới
5.1.2.1 Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII
5.1.2.2 Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội XI
5.2. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA
5.2.1 Mục tiêu và quan điểm cơ bản.
5.2.1.1 Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường
5.2.1.2 Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
5.2.1.3 Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa
5.2.2 Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa
5.2.2.1 Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
5.2.2.2 Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình doanh
nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh
5.2.2.3 Hoàn thiện thể chế bảo đảm đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng
bộ các loại thị trường
5.2.2.4 Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện
tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường
5.2.2.5 Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và
sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội
5.2.3 Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
5.2.3.1 Kết quả và ý nghĩa
5.2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Bộ Giáo dục Đào tạo, Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2,
Nxb Chính Trị Quốc Gia, H 2007, trang 195 – 294
2. Vũ Trọng Phúc, Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi
mới đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, H 1999
3. Đoàn Duy Thành, Vai trò then chốt của doanh nghiệp nhà nước trong kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nxb Chính trị quốc gia, H 2001
4. Mã Hồng (Chủ biên), Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, Nxb Chính trị Quốc gia,
H.1995
Chương VI
Đường lối xây dựng hệ thống chính trị.
Đường lối xây dựng hệ thống chính trị là một nội dung quan trọng trong đường lối
cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm đem lại cho nhân dân lao động quyền làm
chủ đất nước, đảm bảo quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, xây dựng nền dân chủ XHCN.
Với thành công của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa ra đời, hệ thống chính trị Việt Nam về cơ bản đã hình thành. Từ đó đến nay, trải qua
nhiều giai đoạn phát triển, với những tên gọi khác nhau: Từ hệ thống chuyên chính vô sản,
chuyên chính vô sản (trước 1989) đến hệ thống chính trị (từ 1989 đến nay), hệ thống chính
trị Việt Nam đã luôn song hành cùng những nhiệm vụ chính trị lớn của dân tộc qua các
thăng trầm của lịch sử. Đổi mới hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt hơn dân chủ XHCN
và đạt tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh luôn là nhiệm vụ
trước mắt cũng như lâu dài của hệ thống chính trị Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
cộng sản Việt Nam
Chương VI sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đường lối của
Đảng Cộng sản Việt Nam trên những lĩnh vực hết sức quan trọng này.
Nội dung chủ yếu của chương VI bao gồm:
6.1. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI
(1945 - 1954)
6.1.1 Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân (1945 - 1954)
6.1.2 Hệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản (1954 1975)

6.1.3 Hệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ tập thể (1975 - 1985)
6.2. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI
6.2.1 Đổi mới về tư duy hệ thống chính trị
6.2.2 Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
6.2.2.1 Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị
6.2.2.2 Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị
6.2.3 Đánh giá sự thực hiện đường lối
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1,
Nxb Chính Trị Quốc Gia, H 2007, trang 251 - 308
2. Hoàng Văn Hoa (Chủ biên), Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong giai
đoạn 2011 – 2020, Nxb Chính trị Quốc gia, H 2010
3. Nguyễn Đức Bình, Trần Ngọc Hiên, Đoàn Trọng Truyến, Nguyễn Văn Thảo, Trần
Xuân Sầm (đồng Chủ biên), Đổi mới và tăng cường hệ thống chính trị nước ta trong
giai đoạn mới, Nxb Chính trị Quốc Gia, H 1999
Chương VII
Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và
giải quyết các vấn đề xã hội.
Xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, tạo điều kiện cho
đất nước phát triển một cách bền vững là những vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm.
Ngay từ thời kỳ đấu tranh giành chính quyền Đảng đã xác định văn hóa là một măt
trận quan trọng của cách mạng Việt nam và đề ra những nguyên tắc cơ bản để xây dựng
nền văn hóa mới. Khi đất nước bước vào công cuộc xây CNXH, nhất là thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng chủ trương phải tăng cường xây dựng, phát triển nền
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để hội nhập quốc tế thành công nhưng không bị
“hòa tan”, đánh mất mình.
Các vấn đề xã hội là những vấn đề liên quan trực tiếp đến con người, đến nhiều người, bởi
nó ảnh hưởng lớn đến sự ổn định và phát triển của xã hội, đến sự tồn tại và phát triển của
con người. Vì vậy giải quyết tốt vấn đề xã hội được Đảng ta hết sức quan tâm. Điều này
được thể hiện rõ trong đường lối giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam.

Nội dung chủ yếu của chương VII bao gồm:
7.1. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT
TRIỂN NỀN VĂN HÓA
7.1.1 Thời kỳ trước đổi mới
7.1.1.1 Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hóa mới
7.1.1.2 Đánh giá sự thực hiện đường lối
7.1.2 Trong thời kỳ đổi mới
7.1.2.1 Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa
7.1.2.2 Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây dựng, phát triển nền văn hóa
7.1.2.3 Đánh giá việc thực hiện đường lối
7.2. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ
HỘI
7.2.1 Thời kỳ trước đổi mới
7.2.1.1 Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội
7.2.1.2 Đánh giá việc thực hiện đường lối
7.2.2 Trong thời kỳ đổi mới
7.2.2.1 Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội
7.2.2.2 Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội
7.2.2.3 Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội
7.2.2.4 Đánh giá sự thực hiện đường lối
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Bộ Giáo dục Đào tạo, Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1,
Nxb Chính Trị Quốc Gia, H 2007, trang 332 - 381
2. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, H 1999, trang 10 - 37
3. Bộ Văn hóa Thông tin, Đường lối Văn hóa của Đảng, Nxb Chính Trị Quốc gia, H
1995.
Chương VIII:
Đường lối đối ngoại.
Quan hệ quốc tế và công tác đối ngoại là lĩnh vực được Đảng Cộng sản Việt Nam
chú trọng ngay từ khi ra đời. Cùng với sự phát triển của cách mạng, đường lối đối ngoại
của Đảng cũng được bổ sung và phát triển dựa trên thực tiễn của thời đại và yêu cầu phát

triển của đất nước nhờ đó đã góp phần to lớn huy động được sức mạnh thời đại kết hợp với
sức mạnh của dân tộc Việt Nam, tạo nên sức mạnh tổng hợp để nhân dân ta vượt qua mọi
khó khăn, thử thách làm nên thắng lợi to lớn của cách mạng tháng Tám – 1945, giành lại
độc lập tự do cho Tổ quốc và đánh bại hai tên đế quốc lớn là Thực dân Pháp và Đế quốc
Mỹ đồng thời tạo ra bước phát triển mạnh mẽ của đất nước trong quá trình đổi mới.
Nội dung chủ yếu của chương VIII bao gồm:
8.1. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1985
8.1.1 Hoàn cảnh lịch sử
8.1.1.1 Tình hình thế giới
8.1.1.2 Tình hình trong nước
8.1.2 Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng
8.1.3 Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
8.1.3.1 Kết quả và ý nghĩa
8.1.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
8.2. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI
8.2.1 Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối
8.2.1.1 Hoàn cảnh lịch sử
8.2.1.2 Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối
8.2.2 Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế
8.2.2.1 Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo
8.2.2.2 Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập
quốc tế
8.2.3 Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
8.2.3.1 Thành tựu và ý nghĩa
8.2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Bộ Giáo dục Đào tạo, Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3,
Nxb Chính Trị Quốc Gia, H 2007, trang 128- 188
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, H
2011, trang 182 – 185
3. Phạm Văn Linh, Nguyễn Tiến Hoàng, Về những đổi mới của Cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (Bổ sung và phát triển năm

2011), Nxb Chính Trị Quốc gia, H 2011, trang 24 - 30
7. GIÁO TRÌNH
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN, NXB Chính trị Quốc gia, 2011
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Một số chuyên đề về môn học Đường lối cách mạng của
Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H. 2008
- Tạp chí Cộng sản
- Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:
- Ý thức học tập (chuyên cần và thảo luận trên lớp): 10%
- Bài tập lớn: 30%
- Thi kết thúc học phần (tự luận và trắc nghiệm): 60%
- Thang điểm: 10/10
Điều kiện dự thi học phần:
- Tham gia học tập trên lớp từ 80% số giờ trở lên
- Có điểm Bài tập lớn

6. Đại số và giải tích: Ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh (Calculus for
Business)
I. General Information
Course number: MATH 115

Title: Calculus for Business

Units: 3 credits

Prerequisite: None

Học phần tập trung vào phân tích hàm số, đạo hàm, tối ưu hóa, đồ thị, đạo hàm từng
phần, số nhân Lagrante, tích phân và các ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh. Học phần
tập trung vào các kỹ năng giải quyết vấn đề cụ thể.
II. Catalog Description
Functions, derivatives, optimization problems, graphs, partial derivatives. Applications to
business and economics. Emphasis on problem-solving techniques.
III. Curriculum Justifications
This course focuses on functions, derivatives, optimization problems, graphs, partial
derivatives. Lagrange multipliers, integration of functions of one variable. Applications to
business and economics. Problem-solving techniques are also emphasized in the subject.
IV. Course Objectives
Linear Algebra (and Algebra in general) allows us to classify and understand many
objects, situations, spaces, to some basic context. Therefore, if you want structure, you
need algebra. Linear algebra specifically so you can understand the basic structure. Linear
Algebra allows us to start understanding basic linear systems with use of matrices and
vectors.
Linear algebra is vital in multiple areas of science in general. Because linear equations are
so easy to solve, practically every area of modern science contains models where equations
are approximated by linear equations (using Taylor expansion arguments) and solving for
the system helps the theory develop. Beginning to make a list wouldn't even be relevant;
you and I have no idea how people abuse of the power of linear algebra to approximate
solutions to equations. Since in most cases, solving equations is a synonym of solving a
practical problem, this can be very useful. Just for this reason, linear algebra has a reason
to exist, and it is enough reason for any scientific to know linear algebra.
MATH 115 is divided into two broad areas: Algebra and Calculus.
In Algebra you will study the interplay between algebra and geometry. After a discussion

of complex numbers, vector geometry is used to motivate the study of systems of linear
equations. Algebraic techniques involving matrices and determinants are then developed
to study these problems further.
For Calculus, you will study continuous and differentiable functions. The emphasis here is
on a logical development of the theory of differentiation and integration. The highlight of
the course is one of the great discoveries of Science: the Fundamental Theorem of Calculus
which links calculation of areas (integration) and rates of change (differentiation).
In the first part of this course we discuss some basic knowledge about linear algebra, that
are Matrix, Determinant, Inverse Matrix, System of linear equations and its applications.
In the second part, student will know the principal results of single and several variable
calculus, including calculation of derivatives, partial derivatives of both explicit and
implicit functions and solving optimization problems including optimization problems by
substitution. A student should be able to apply calculus to different comparative static
problems to find maximum and/or minimum of functions of single or several variables.
By the end of the last chapter students should have a complete understanding of
optimization and should be able to apply the Lagrange multipliers approach to constrained
optimization problems.
On successful completion of this course students will be able to:
* To gain confidence with mathematics
* To develop analytical skills
* To develop organizational skills
* To develop both independent learning and group work skills
* To develop verbal and non-verbal communication skills
* To successfully use mathematics in economics and business applications
V. Outline of Subject Matter
Mathematical economics is the application of mathematical methods to represent
theories and analyze problems in economics. By convention, the applied methods refer to
those beyond simple geometry, such as differential and integral calculus, difference and
differential equations, matrix algebra, mathematical programming, and other
computational methods. An advantage claimed for the approach is its allowing formulation
of theoretical relationships with rigor, generality, and simplicity.

Mathematics allows economists to form meaningful, testable propositions about
wide-ranging and complex subjects which could less easily be expressed informally.
Further, the language of mathematics allows economists to make specific, positive claims
about controversial or contentious subjects that would be impossible without mathematics.
Much of economic theory is currently presented in terms of mathematical economic
models, a set of stylized and simplified mathematical relationships asserted to clarify
assumptions and implications.
This module is located in the general knowledge of curriculum BA in economics
and business administration. This course will introduce mathematical concepts and their
applications in economics and business. We concentrate on two parts: Linear algebra and
Calculus, which are widely used in almost all branches of sciences, including business and
economics. In the first part, students will get familiar with some basic concepts about
matrices, determinant, system of linear equations and learn how to use matrices to solve
economic problems. The second part focuses on derivatives and integration. The course is
application-oriented; students will learn the use of mathematics through its applications.
The first part of this module provides the basic content of Linear Algebra in
economic applications. The module aims to train thinking ability, improve math skills and
application of knowledge in math analysis, object research and economics. The approach
is informal and aims to show students how to do and apply the mathematics they require
for a successful study of economics. Economic applications are considered although this
course aims to teach the mathematics not the economics. Topics covered include matrix
algebra, determinant, system of linear equations, linear models, and its applications in
economics.
The second part in this course provides the basic content of calculus in economic
applications. This unit is also equipped with the basic knowledge for students to learning
modules Microeconomics, Macroeconomics, Mathematical models in economics,
Probability theory and statistics, Econometrics. Students will get familiar with some basic
concepts about Calculus of one variable functions, calculus of multivariate functions,
exponential, logarithmic function, integration, Optimization problem of function of several
variables and learn how to use them to solve economic problems.
TOPICS TO BE COVERED
• Matrix operations

• Determinant and Inverse Matrix
• System of linear equations and linear models – Applications in economics and
business
• Differentiation
• Applications of differentiation in economics and business
• Exponential and logarithmic functions
• Integration
• Applications of integration
• Function of several variables
• Optimization problems
VI.

Methods of Instruction
• This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts.
Faculty can also teach this class online. The instructor may make use of homework
assignments, group work, and a capstone project to enhance the learning process.
• Text book required:

[1] Main book 1: Mathematical Methods for Economics, Second Edition, Michael W.
Klein, (2002)
[2] Main book 2: Calculus and its applications, Tenth Edition, MARVIN L. BITTINGER
AND DAVID J. ELLENBOGEN, (2011).
[3] Additional: Methods of mathematical Economics, CHIANG, A.C, (1985).
[4] Additional: Mathematics for economics, Second edition, MICHAEL HOY, JOHN
LIVERNOIS, CHRIS MCKENNA, RAY REES, THANASIS STENGOS, (2001).
[5] Additional: Mathematics for Economists, CARLP. SIMON, LAWRENCE BLUME,
(1994).
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central

b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.

2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

7. Giới thiệu về hệ thống máy tính và các ứng dụng - (Office Productivity Software)
I. General Information
Course number: IS 233

Title: Office Productivity Software

Units: 3 credits

Prerequisite: None

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan tới việc sử dụng các ứng dụng
máy tính cá nhân, chẳng hạn như Internet, email, Windows, soạn thảo văn bản, bảng tính và
các ứng dụng cơ sở dữ liệu. Mục tiêu giúp cho sinh viên sử dụng thành thạo các ứng dụng
máy tính phục vụ cho hoạt động kế toán và kinh doanh.
II. Catalog Description
Introduction to using Internet and e-mail, Windows, word processing, spreadsheet, and
database applications; basic computer literacy.
III. Curriculum Justifications
This course provides students basic knowledge of computers’ applications, the Internet and
e-mail, Windows, word processing, spreadsheet, and database applications; basic computer
literacy. The purpose is to help students to use computers’ applications skillfully in order
to help accounting and business activities in the future.
IV. Course Objectives
An introduction to the use of the Internet and e-mail, Windows, word processing,
spreadsheet, database and powerpoint applications. Basic computer literacy.
V. Outline of Subject Matter
The course adapts several approaches to provide students basic knowledge of
computer systems and applications and practical computer skills that help them improve
their business and personal performance.
In this course, students will use a computer to practice the most commonly used
Microsoft programs including the Windows operating system, Internet Explorer for
navigating the Internet, and the four most popular programs within the Microsoft Office
Suite: Word, Excel, PowerPoint, and Access.
Microsoft Word is a word processing program with which you can create common
business and personal documents.
Microsoft Excel is a spreadsheet program that organizes and calculates accountingtype information.

Microsoft PowerPoint is a presentation graphics program with which you can
develop slides to accompany an oral presentation.
Finally, Microsoft Access is a database program that organizes large amounts of
information in a useful manner. The course is divided into 5 sections. Each section is
designed as a combination of theoretical part (lectures) and practical part (practical
computer skills).
VI.

Methods of Instruction

This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts. Faculty
can also teach this class online. The instructor may make use of homework assignments,
group work, and a capstone project to enhance the learning process.
• a computer-based cluster of lessons for in-class use;
• A textbook Exploring Microsoft Office 2010, Volume 1, Custom Edition for CSU
Long Beach. Author: Grauer.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:

1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.

Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

8. Viết luận (Writing Skills)
I. General Information
Course number: ENGL 100
Units: 3 credits

Title: Writing Skills
Prerequisite: None

Học phần này là nền tảng phục vụ cho kỹ năng viết của sinh viên, tập trung vào thực
hành kỹ năng viết. Học phần cũng giúp cho sinh viên lựa chọn những cụm từ hợp lý và
phát triển câu, đoạn văn và tập trung vào việc phát triển và tổ chức ý tưởng trong một bài
luận tổng quát. Những kỹ năng liên quan tới chính tả và ngữ Tiếng Anh chuẩn cũng được
đề cập đến trong môn này.
II. Catalog Description
Expository writing course designed for first-year students. Emphasizes academic writing,
focusing primarily on analytical reading and thesis-driven writing.
III. Curriculum Justifications
This course offers intensive practice in every stage of writing process from generating ideas
to final proofreading. The writing course also helps students to choose appropriate words
to developing sentences and paragraphs. Focus on methods to develop and organize ideas
in coherent essays. Conventional mechanics, spelling, and the grammar of standard written
English are taught in the course.
IV. Course Objectives
The aims of this course are:
• To develop the students’ research skills.
• To enable students to develop business ideas to project proposal and presentation
stage
• To provide an opportunity for students to integrate their learning from other courses
in an applied business project.
• To enable students to produce the course final product of a complete business
project in a written form.

V. Outline of Subject Matter
Topics are following:
• Research Proposal
• Research writing: Documenting Resources: Referencing and Citation Techniques;
Writing Technique: Paraphrasing and Summarizing
• Literature review/ Theorical background
• Research tools: Primary Research: Questionnaire design: wording, formal,
sequence, content; Interviewing: Personal, telephone, mail; Attitude Measurement:
approaches, rating, ranking; Monkey survey; Depth interviews, focus groups; Pilot
testing; Pitfalls to avoid
• Research break for data collection
• Data analysis
• Research break for report writing
• Review on Presenting Skills
VI.

Methods of Instruction

This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts. Faculty
can also teach this class online. The instructor may make use of homework assignments,
group work, and a capstone project to enhance the learning process.
This course uses an integrated set of materials developed by the instructors in charge.
• a computer-based cluster of lessons for in-class use;
• photocopied materials for in-class use
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.

Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
7. Make a notation of the exam dates.
8. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
9. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
10. No food or drinks will be allowed during an exam.
11. When time is called, stop writing.
12. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
9. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
10. Come prepared – read the readings assigned.
11. Turn off cell phones during classes.

12. Do not engage in individual discussions
13. No food in class time
14. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
15. Please use common courtesy and polite manners in class.
16. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

9. Ngoại ngữ 2 (Foreign Language)

10. Tư duy phê phán (Critical Thinking)
I. General Information
Course number: PSYC 130

Title: Critical Thinking

Units: 3 credits

Prerequisite: None

Phát triển các kỹ năng cần thiết trong tư duy tích cực bao gồm nhận dạng và hiểu các
sai lầm phổ biến, kỹ năng thuyết phục và tuyên truyền, chiến lược giải quyết vấn đề và áp
dụng kỹ năng tư duy tích cực trong các vấn đề phức tạp của cuộc sống hàng ngày.
II. Catalog Description
This course helps students to develop crucial skills in critical thinking such as covering
identifying and understanding common fallacies, recognizing techniques of persuasion and
propaganda, problem solving strategies, and applying those skills to the complicated issues
in daily life.
III. Curriculum Justifications
Critical Thinking is designed to provide learners with and to get them to understand the
essentials of thinking approaches and argument development. It also gives the learners
opportunities to use basic logical tools to analyse arguments, to form good beliefs and avoid
common thinking mistakes that lead to the formation of bad beliefs. The learners will apply
these skills to present their ideas more clearly and persuasively in academic work and in
professional settings.
IV. Course Objectives
The course is designed
• To provide learners with the essentials of critical thinking.
• To guide learners through the process of argument development.
• To get learners to practice reasoning with logical relationships between premises
and conclusions.
• To encourage learners to argue fairly and help them to handle bias, emotion, and
propaganda.
• To encourage learners to use technological tools, to work independently and in
teams when completing their tasks.
By the end of this course, students are expected to be able to:

• Handle a variety of arguments in variety of contexts, evaluating their validity,
strength and relevance.
• Detect errors of reasoning and explain how the reasoning is in error.
• Develop logical structure of both inductive and deductive forms.
• Construct good and persuasive arguments in support of or in opposition to a
proposition.
V. Outline of Subject Matter
Topics and examinations:
1. Understanding the Foundations of Critical Thinking
2. Two kinds of Reasoning
3. Clear Thinking, Critical Thinking, and Clear Writing
4. Credibility
5. Persuasion through Rhetoric
6. Fallacies
7. More on Fallacies
8. Deductive Argument I, II
9. Three kinds of inductive Arguments
10. Causal Explanation
11. Moral, Legal and Aesthetic Reasoning
VI.

Methods of Instruction
• This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts.
Faculty can also teach this class online. The instructor may make use of homework
assignments, group work, and a capstone project to enhance the learning process.
• Text book required: Brooke N. Moore & Richard Parker, Critical Thinking, 9th
edition. McGraw-Hill 2009.
• Other readings:
o Bradley H. Dowden, Logical Reasoning, Philosophy Department-California
State University Sacramento, 2014.
o Lewis Vaughan, The Power of Critical Thinking, Effective Reasoning about

Ordinary and Extraordinary Claims. Oxford University Press, 2013.
o Other materials selected by the instructors to be provided in the course.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the

due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

13a. Kỹ năng làm việc nhóm (Small Group Discussion)
I. General Information
Course number: COM 132

Title: Small Group Discussion

Units: 3 credits

Prerequisite: None

Nguyên tắc cơ bản và các kỹ thuật trong thảo luận. Mối quan hệ giữa thảo luận với
các quá trình dân chủ và xã hội đương đại bao gồm nghiên cứu và thực hành các kỹ thuật
tư duy phê phán và giải quyết vấn đề trong các thiết lập thảo luận nhóm khác nhau.
II. Catalog Description
Basic principles and techniques of discussion. Relationship of discussion to democratic
processes and contemporary society including a study and practice of critical thinking and
problem-solving techniques in various group discussion settings.
III. Curriculum Justifications
This course is designed to facilitate students’ learning of the theory and practice of small
group communication. Through lectures, discussions, readings, exercises, and
assignments, we will investigate several concepts related to group and team
communication. Topics related to groups and teams include: systems, norms, roles,
cohesiveness and groupthink, group development and team evolution, diversity, verbal and
nonverbal communication, listening and feedback, decision making and problem solving,
creativity, conflict management, leadership, and computer-mediated group
communication.
IV. Course Objectives
• To understand the key elements, processes, and complexities involved in interacting
in a variety of small groups
• To apply small group communication theory to everyday situations
• To enhance students’ awareness of their own and others’ communication behaviors
and their effects
• To develop students’ ability to critically analyze interactions within small groups
• To recognize the potential constraints and barriers to small group effectiveness
• To develop the ability to provide suggestions for aiding dysfunctional small groups
and teams

• To learn how to motivate group members to contribute to the group’s cause
• To increase your analytical and interpersonal skills for communicating competently
in small groups, including:
• identifying issues and tensions within group life and developing strategies to
manage them effectively
• identifying and developing skills of leading within small groups • facilitating group
discussions effectively
• improving written, nonverbal, and verbal communication
• sharpening your written expression of ideas and building your capacity for making
strong arguments backed by evidence
• constructing documents such as meeting agendas, professional emails and memos,
and meeting minutes
• To further improve research skills: utilizing databases, understanding academic
articles, analyzing arguments, and being able to synthesize information
• To inspire intellectual breadth and lifelong learning, increase inquiry and critical
thinking, build communication skills, increase multicultural knowledge and
awareness, and encourage citizenship and ethics.
V. Outline of Subject Matter
This is an example of a course schedule that may be changed to accommodate unpredictable
variations in the pace of coverage, students’ needs and so on. If changes in the schedule are
made, students will be held responsible for these changes as announced in class. The chapters
listed below must be included in the course.
Topics and examinations:
1. What are Groups? The Basics The Bona Fide Group Perspective & Other Group
Communication Perspectives/Theories
2. Group Networks, Roles, and Development
3. Group Tasks and Activities Computer-Mediated Communication in Groups
4. Building Group Communication Competence
5. Effective Group Meetings (Agendas and Minutes)
6. Writing Professionally - Group Brainstorming

7. Group Presentations & Collaboration
8. Building Relationships
9. Group Decision-Making
10. Leadership
11. Small Group Activism
VI.

Methods of Instruction
• This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts.
Faculty can also teach this class online. The instructor may make use of homework
assignments, group work, and a capstone project to enhance the learning process.
• Text book required: Keyton, J. (2006). Communicating in groups: Developing
relationships for effective decision making (3rd ed.). Boston: McGraw-Hill.

Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper

materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

13b. Giới thiệu về Nhảy hiện đại (Introduction to Modern Dance)
I. General Information
Course number: DANC 101; Title: Introduction to Modern Dance
Units: 3 credits; Prerequisite: None
Khám phá hình thức nghệ thuật nhảy hiện đại thông qua việc nghiên cứu các nguyên
tắc và đặc điểm thẩm mỹ. Xem các bài giảng và xem video để xác định các biên đạo múa,
cách biểu diễn, các tác phẩm vũ đạo và phát triển lịch sử; các buổi di chuyển khám phá các
bài tập căn bản trong kỹ thuật nhảy hiện đại.
II. Catalog Description
Exploration of modern dance concert dance art form through the study of its aesthetic
principles and characteristics. Lectures and video viewing identify major choreographers,
performers, choreographic works, and historical development; movement sessions explore
elementary exercises in modern dance technique.
III. Curriculum Justifications
The title Modern Dance has evolved through last century to this point [of today] and how
you currently celebrate its multifaceted constitution. You live in a time when the revolution
of the ‘moderns,’ that was started over a century ago to get us in contact with ourselves,
society, the cosmos within and without, can continue with your actions, today, in any way
imaginable, but only if you understand the foundation from which it flows. Dance like a
verb and with the knowledge of traditional dance styles, current dance trends and dance
sciences. Train as athletes and artists, inspiring yourselves and thrill each other with
physical prowess and daring. To reference modern dance guru Kelly Drummond Cawthon,
“Each dancer is provided a safe and supporting environment to identify and appreciate their
own unique voice. Imagination is infinite. Inspiration is the fuel. Ideas are the trigger.
Passion is the ultimate engine. Creativity is unbound by gravity, time, physical limitation,
rule or reality.”
IV. Course Objectives
The course is designed:
• To learn what contemporary dance is and to experience it personally.
• To understand the major traditional aesthetic premises and development of
contemporary dance.

• To develop an informed view of the interaction of art and society in the 20/21st
Century.
• To develop fundamental technique and performance skills.
• To learn how to develop strength, stretch, and range of mobility.
• To approach all training, practice and performance from an anatomically correct
standpoint.
• To explore the expressive and qualitative range of movement and performance.
• To develop musicality, dynamics, clarity and articulation in time and space.
• To empower the person/dancer/thinker/choreographer in each student.
• To get hands on experience with the creative process & production of contemporary
dance
V. Outline of Subject Matter
Dance Pioneer (Historical) Assignment: Elements of the assignment:
• Historical portfolio (individual)
o You will combine your pioneer with others in a group and will have twenty minutes
to ‘Present’ your pre-selected modern dance pioneers in a fun and interesting
manner. Details will be discussed in class. This will be dance theatre at its best! You
are individually responsible and graded for one historical portfolio regarding an
assigned modern dance pioneer, one group verbal/visual presentation within an
artistic/interactive presentation.
Depending on your group (which the instructor will designate), you delving into the
following:
• Your artist in 3-D: A visual and non-traditional ‘essential timeline’ that includes the
identification of the circumstances that influenced your pioneer’s art and a depiction of
what emerged – all in 3-D (glasses not required) – your Essential Pioneer. • Patterns of
Fact: Research of the general climate of the time in which your artist was working; world
news, social attitudes and values, architecture, visual arts, music etc, as well as their
personal influences.
• Choreography: Research and presentation of the development of your artist’s
choreography and/or artistic contributions.

• Pedagogy: Research and presentation of the teaching philosophies and techniques of your
artist.
• Impact: Presentation discussing your artist’s influence on other choreographers, dancers
and artists of their time and in future generations. You will turn in a historical research
portfolio/paper: 1/22/15. In the meanwhile, you will be working with other members of
your group on a presentation that will imaginatively combine your individual modern
dance pioneers in a cohesive presentation.
VI.

Methods of Instruction
• This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts. The
instructor may make use of homework assignments, group work, and a capstone
project to enhance the learning process.
• Text book required: Prime Movers: The Makers of Modern Dance in America
(required) ISBN: 0-87127-211-3
• Suggested reading: The Vision of Modern Dance edited by Jean Morrison Brown
& Charles H. Woodford ISBN: 0871272059
• While reading the assigned textbook, you will focus on a modern dance pioneer,
and team up with a small group of classmates to complete the following research
assignments and a performance presentation.

Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Attendance: Dance Technique Class Attendance Guide:
• Mindful participation in each class meeting is the only way to meet the objectives of this
course.
• Attendance, which is mandatory, means that when you enter the classroom, you are
present, alert, and contributing to the progress of the class every second.
• If you are not present when attendance is taken or class begins you are marked absent.
• Five (5) or more absences (excused or unexcused) result in automatic failure.
• All undocumented absences are unexcused: each unexcused absence = 5 points deduction.
Excused absences may include those related to illness/injury which are documented by a
medical professional. Events related to family emergencies or professional obligations
should be discussed with your instructor. (See Make-up Policy for more information on
excused absences.)
• For your safety and the focus of the class, you may not join class if it has already started. You
are late and counted absent; with instructor permission, you may observe.
• If you should leave class early, 3 points are deducted from your grade.
• If unable to dance but still attend, with instructor permission, you may ‘actively’ observe
for full class credit, onetime. You will complete an assignment as assigned by the instructor
due at the end of class.
• A MEDICAL WITHDRAWAL will not be supported without approved documentation.
• You are responsible for all material covered during any absence
• There are no makeup options for unexcused absences
• Absences from Written Exams, Quizzes, Mid-Terms, and/or Finals may only be made up
with approved documentation
• To earn credit (amount of credit determined by the instructor) for an excused absence you
must do two things: 1) Immediately after your return to class, turn in approved/legal
documentation to instructor. If you need the original documentation, the instructor will
accept copies. 2) Make-up the class with an approved assignment submitted on the required
date. If the assignment is to attend another class as a make-up, it must be the same technical
level, or lower; student must request permission of that instructor.
Dress Policy for Technique Class:

• Form-fitting & suitable for movement. Leotard and footless tights preferred.
• No oversized clothing.
• Decency is expected
• I must be able to see your ankles.
• No shoes or socks.
• Hair needs to be confined and out of the dancer’s face.
• No large jewelry, including watches.
• KNEE PADS AND A TOWEL ARE HIGHLY RECOMMENDED TO HAVE
AVAILABLE. Students not in compliance with the above requirements will not be allowed
to participate in class and/or attendance points deducted.
Criteria for Success:
1. Be professional
2. Work hard
3. Bring organization, preparation, and concentration to the process
4. Be open, honest and positive
5. Develop a sense of humor and be able to laugh at yourself

13c. Giao tiếp truyền thông xã hội
(Social Media Communication)
I. General Information
Course number: JOUR 104 Title: Social Media Communication
Units: 3 credits; Prerequisite: None
Sinh viên sẽ được tìm hiểu cách mà các phương tiện truyền thông xã hội (Facebook,
Twitter...) ảnh hưởng như thế nào đến truyền thông giữa các cá nhân và truyền thông
chuyên nghiệp. Khóa học là nền tảng về lịch sử,sự phát triển và lý thuyết của phương tiện
truyền thông xã hội, đồng thời cung cấp cho sinh viên cơ hội để phân tích cách mỗi cá nhân
sử dụng phương tiện truyền thông xã hội.
II. Catalog Description
Students examine how social media (Facebook, Twitter and others) influence interpersonal
and professional communications. The course is grounded in the history, development and
theories of social media, while providing students opportunities to analyze personal use of
social media.
III. Curriculum Justifications
This course explores the underlying principles of using mobile and social media to
accomplish a communication goal. Social media is investigated for its collaborative and
community building properties. Mobile media is examined through the lens of augmented
and personalized communication.
IV. Course Objectives
Upon completion of this course the student should be able to:
• Explain what mobile and social media are and their value in a communication
process.
• Evaluate current tools used within a social media environment and their contribution
to the communication goal
• Examine various communication strategies used to extend communication beyond
the physical space
• Investigate ways mobile technology can infuse virtual resources and support
multiple communication styles

• Explore mobile and social media applications and design strategies for integrating
them within a communication culture
• Examine the application of mobile and social media in a communication plan.
V. Outline of Subject Matter
Topics are covered as following:
• Traditional Media
• Interactive Media
• Content Strategy
• Smart Content
• Social Media Channels
• Mobile Media
• Social Media
• Social Media Communities
• Social Media Strategy
VI.

Methods of Instruction

This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts. Faculty
can also teach this class online. The instructor may make use of homework assignments,
group work, and a capstone project to enhance the learning process.
Texts: Bloomstein, M. (2012). Content Strategy at Work. Morgan Kaufamm, MA:
Elsevier. ISBN-978-0-12-391922-9
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn off all
cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time

6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

14a. Lịch sử văn minh thế giới (Regional and People of the World)
I. General Information

Course number: SSCI 165

Title: Regional and People of the World

Units: 3 credits

Prerequisite: None

Lịch sử văn minh thế giới là môn học có nhiệm vụ cung cấp những kiến thức cơ bản
về quá trình ra đời và phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người.
Trên cơ sở những kiến thức khoa học, môn học này có nhiệm vụ góp phân xây dựng
quan điểm nhân văn, biết quý trọng và giữ gìn những sản phẩm vật chất và tinh thần của
văn minh nhân loại, biết vận dụng hữu ích vào việc hoàn thiện nhân cách của mỗi người
và kiến thiết đất nước theo đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.
II. Catalog Description
The course is designed to research and survey on major regions in the world with the
utilization of general physical and cultural concepts to give explanation about patterns and
problems of human activities in relation to natural environment.
III. Curriculum Justifications
This course is taught to students after they reach upper-intermediate English level. The
course provides students with fundamental concepts of world societies and cultures such
as history, geography, people, education, economy and political systems so that they will
be able to consult their knowledge and give explanations about patterns and problems of
human activities in relation to natural environment. In addition, rudimentary knowledge of
business culture and ethics, which is crucial for their job application in the future is
mentioned. Students will be given chances to analyze cases relating to business culture in
reality in order to learn lessons from success or failure of different companies. Furthermore,
it gives students opportunities to discuss “hot-topics” of today’s business world such as the
European Economic Crisis.
During the course, few selected native guest speakers will be invited to classrooms to share
their practical knowledge about culture in general and also business culture in particular,
which helps students enrich their culture knowledge and update their first-hand experience
with native speakers.
In terms of methodology, this course applies communicative approach for students.
Specifically,

• it gives interactive instructions to students on the basis of exchange ideas and
opinions in both forms of collective and individual coaching.
• it gives students task-based assignments which require them to search for ideas from
given topics, organize these ideas then present in class.
• it integrates extra-curriculum activities such as seminars, forums and field trip.
In terms of materials, the course uses an integrated set of materials developed by the
instructors in charge. The set of materials includes:
• a computer-based cluster of lessons for in-class use;
• photocopied materials for in-class use.
IV. Course Objectives
The primary aims of this course are:
• To enrich the students’ knowledge in world people and cultures.
• To enable students to understand interactions of persons, societies, cultures and
environments across time; continuity and changes; and strategies for changes.
• To compare and contrast cultures of key regions (North America, Europe and Asia)
and key countries (the U.S, the U.K., Vietnam, China or Japan) in the assigned
topics.
• To provide students chances to analyze real cases relating to world culture and
business and withdraw lessons from them.
The secondary aims of this course are:
• To offer students opportunities to expand vocabulary, practice language skills as
well as to develop critical thinking skills.
• To provide an opportunity for students to investigate and engage in effective
evaluation, analysis and synthesis of information from a variety of sources.
• To be familiar with native speaker accents and their ways to access culture issues.
Learning Objectives:
By the end of this course, the students will be able to:
• Give explanations about patterns and problems of human activities in relation to
natural environment

• Critically evaluate different social and cultural ideas and practices.
• Master presentation skills and academic writing.
• Comparison and Contrast culture of different regions and/or countries.
V. Outline of Subject Matter
Topics to cover:
1. World Regional Geography and Culture Overview
2. World Regions: Close up
• Geography: Facts and Figures
• History: How it shapes the regions as it is today
• Politics:
• Economy and everyday life
• Education isses:
• People, Identity and Attitudes
• Business Culture
• Ethics
3. Business Culture and Ethics
VI.

Methods of Instruction

Students are required to attend 90% of classes of the course.
-In each class, a group of students will present their group’s viewpoints on the topic of the
week and leads the class discussion. These students will have to (1) consult the media for
up-to-date information, (2) read carefully the materials provided by the lecturer and (3)
prepare for a presentation together with questions for imporant points in the materials.
-The discussions must focus on the ways in which different regions are influenced by the
topic of the week. For example, the topic of week 2 is ‘Culture Concepts and Their Effects’;
therefore, students are supposed to (1) explore and introduce different culture concepts/
definitions, (2) explore and introduce basic culture types and (3) give examples to illustrate
the culture types of the target regions. They are also required to make feasible compare and
contrast when appropriate.
- The assigned group must send their prepared documents for the presentation to the cross-

check group via closed facebook and to the teacher via email at least 2 days before the
presentation day for checks and comments.
- In each class, students will be called randomly to answer questions of both teacher and
the assigned group. Students will be assessed according to their answers.
- There will be no excuse for discussion delay for the assigned group.
- Students are required to check closed facebook and email for updated materials given by
their cross-check group members and the lecturer.
Textbooks:
 James, O. (1995). Britain the country and its people: An introduction for learners
of English. Oxford: OxfordUniversity Press.
 Farrell, O.C., Fraerich, J. & Farrell, L. (2008). Business Ethics, Ethical Decision
Making and Cases.USA: South-Western, Cengage Learning.
 Schein, H.E. (2004). Organizational Culture and Leardership. Carlifornia: JosseyBass Publisher.
 Mitchell, C. (2000). A Short Course in International Business Culture. Carlifornia:
World Trade Press.
 Alston, P.J. (2005). JapaneseBusiness Culture and Practices: A Guide to TwentyFirst Century Japanese Business. Pine Lake Road, U.S.A: iUniverse
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Assessment Details
* Film/ Book Reports: The purpose of the film/ book reports is to give learners the
opportunity to explore in greater depth an issue or idea introduced in the lecture. Film/
book report should be 2-3 pages long, double spaced, and written in 12 points font.
The reports are due in week 12 and should include students’ feeling and a lesson to
learn which deal with issues or topics covered in lectures during the course. The
title of the book/ film will be choosen by students. The film/ book must be officially
published/ screened. Films/ Books with pornography, violence will not be allowed to
be selected for the film / book review. Students must obey the copyrights.
Those who Plagiarise others will get mark 0 for this assignment.
How to Write a Film/ Book report?
1. Watch all film/ read all book which is chosen. The film/ book MUST relate to one of
the contents of this course. Students should consult their teacher abou the book/ film
they are going to review.
2. In the first part of the review, students summarize the content of the book/ film. Do not
forget to emphasize how it connect to one of contents/ or some contents in this syllabus.
3. Part 2: Find information and evidences from newspapers, magazines, or scholarly
publications to argue students’ understanding of the topic. The source of the paper must
be provided accurately. Students have to cite these appropriately. They are
recommended not to use Wikipedia as the only source.
4. Part 3: Take a clear position in students’ report with full support taken from the book/
film. For example: “In this paper I argue that eco-tourism in Latin America is one of
the few industries that can successfully bridge the demands of economic growth with
sustainable resource use”. His/her position is stated in the thesis statement, which
should be included in the first paragraph. The following paragraphs should support the
thesis statement with evidences and/or illustrations taken from the film/ book. Each
paragraph should begin with a clear topic sentence. Rich, specific and real informaiton
derived from the book/ film must be used to support the statements. However, don’t
just copy the whole part of the book/ film without analysis. Any significant conclusions
that s/he draw in the position paper should also be included the first paragraph; this
helps their audience know where the paper is headed.
Notes:

-

Students have to assume that their readers are intelligent, but that they may not have
necessarily read or heard all that they have in details. Thus, students will need to
tell their readers enough so that they will know what is being talked about, but not

-

so much that they get bored or feel talked down to.
Students need to be sure to support their assertions with both logic and
information. For the readers, many things will not be as self-evident as they are to
the writers. Be sure to tell the reader ‘why you are saying what you are saying’. As
a writer, always ask the question of yourself, why is this important? Then answer
that question in your essay.

-

-

-

Always read the essay out loud before turning it in. Students are suggested to ask
themselves the following questions: “If you were hearing it for the first time, would
it make sense to you? Have you expressed yourself as clearly as possible?”
Always proof-read everything you turn in. Typographical errors, spelling mistakes,
and bad grammar prove very frustrating for your audience. They also result in lower
grades.
The assignments MUST be submitted through turnitin.
* For your submission:
1.

Individual Assignment Cover Sheet

2.

1 annotated bibliography

3.

1 paper

4.

Full Turnitin report

• Discussion Leading and Seminar
The class will be divided into 9 groups relevant to 9 topics in each week (excluding
week 1 and week 8, 11).
Each group will have to lead a discussion to a topic they are assinged after week 1 (each
group has to register for the topic they are going to lead for discussion). This group will be
in charged of asking other students questions summarizing main and important points in
the materials. Assigned group will be marked for the whole discussion leading. The
discussion must involve the participation of members in the class not just mere presentation
of the assigned group.
In week 8 students will watch a film/ films relating to culture and students will write
comments/ reports about culture they learn from the film/ films.

• Some other rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins. If you
do arrive late, you are requested to enter the class through the rear doors only. Note that
this class is intended for registered students only. Guests may attend with prior approval
of the professor.
2. Come prepared – read the readings assigned. Be sure to check turnitin regularly to assess
the materials.
3. Do not leave class unless absolutely necessary. If you do need to leave, please sit
close to the door and make your exit as inconspicuous as possible.
4. Turn off cell phones and computers - NO TEXTING AND NO COMPUTERS WILL
BE ALLOWED DURING CLASS (you may be asked to leave class for that day if
you are found to be texting in class). No electronic devices (laptops, cell phones etc.)
may be on or used during class unless medically necessary and approved.
5. Video or audio taping of the class is strictly prohibited. Also, note takers who are not
registered in the class are not allowed in the class.
6. Do not engage in individual discussions (persistent individual conversations will
result in the participants being asked to leave class for that day).
8. Please use common courtesy and polite manners in class, during discussions and in
any emails or communication related to the class in a business-like tone.
9. Keep items you bring to a class minimal. For instance, noisy newspapers and food
with odors are not acceptable. Small snacks are allowed and any additional materials
should be kept in your backpack.
10. I have no tolerance for acts of academic dishonesty (such matters may be treated as
listed below).
To be fair to all students, grade changes or additional extra credit opportunities will not
be considered. The only discussions on grades will be verification of the grade. The
professor will not tolerate requests to increase grades or any excuses regarding grades. The
system of an option final exam provides for any “second chances” for any issues arising
during the semester.
CHEATING AND PLAGIARISM IS EQUIVALENT TO ZERO AND FAILURE OF
THE COURSE.

14b. Văn học thế giới (Introduction to World Literature)
I. General Information
Course number: CWL 100; Title: Introduction to World Literature; Units: 3 credits
Prerequisite: None
Học phần này đưa ra sự phân tích các hình thức và nội dung của văn học. Tập trung
và phương pháp đọc văn hư cấu, kịch và thơ ca.
II. Catalog Description
The subject seeks to analyze of the forms and content of literature and focus on
methodology of reading prose fiction, drama and poetry.
III. Curriculum Justifications
In this interdisciplinary course, students will read, interpret, and analyze a variety of
materials, including poetry, short stories, fiction, and films.
IV. Course Objectives
These describe the educational purposes of a course in Literature applied in the National
Economics University and are the same for all students. They are not listed in any order of
priority.
The aims are to encourage and develop students’ ability to:
1. enjoy the experience of reading literature;
2. understand and respond to literary texts in different forms and from different periods
and cultures;
3. communicate an informed personal response appropriately and effectively;
4. appreciate different ways in which writers achieve their effects;
5. experience literature’s contribution to aesthetic, imaginative and intellectual
growth;
6. explore the contribution of literature to an understanding of areas of human concern.
V. Outline of Subject Matter
Topics are coverd:
1. Introduction to poetry Voice: Speaker, Tone, Irony
2. Word choice, Word order: Imagery, Sound: Rhythm, Meter, Rhyme

3. Figure of Speech
4. Introduction to fiction: Plot
5. Character
7. Movie and reflection
8. Setting
9. Point of View
10. Style
11. Tone
12. Language
13. Symbol
14. Theme
15. Revision
VI.

Methods of Instruction

This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts. Faculty
can also teach this class online. The instructor may make use of homework assignments,
group work, and a capstone project to enhance the learning process.
The textbook for the class is selected by the Course Coordinator.
Traditionally, the textbook for the class has been the latest edition:
Tran Minh Chau & Pham Phuong Lan (compilers). (2010) Literature in English, Faculty
of Foreign Languages – Department of Business English
Each instructor can decide on the structure of their exams and can make use of multiple
choice questions, problems or a combination of both.
Instructors can use exams, cases, quizzes, homework assignments and other ways of
assessing student learning in their classes and can specify such methods of grading in their
syllabus.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central

b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu

VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.

3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

14c. Địa lý kinh tế (Introduction to Physical Geography)
I. General Information
Course number: GEOG 140 Title: Introduction to Physical Geography
Units: 3 credits Prerequisite: None
II. Catalog Description
Systematic approach to the physical environment of man stressing the relationships
between the atmostphere, land, life forms and water.
III. Curriculum Justifications
This course provides an introduction to economic geography for students. Our
contemporary economic life is increasingly constituted at a global scale— from uneven
development, space-shrinking technologies, and environmental degradation to powerful
global corporations, organized labor, financial movement and ethnic economies.
Economic geography is the study of the location, distribution and spatial organization of
economic activities across the globe; specifically, how the economic realm is intertwined
with other spheres of international social life. This class introduces new economic
geographies about everyday economic life.
What students take away from this course is an understanding of economic geography as a
dynamic, diverse and contested body of knowledge that aims to provide critical insights
into the workings of contemporary societies and economiesglobally including Vietnam.
The course introduces basic approaches, concepts and theories that economic geographers
use; it will help you to understand how these concepts and theories may be applied in the
context of the globalizing world economy; and it will make you aware of the ways in which
economic geography approaches can inform policymaking.
IV. Course Objectives
The course is designed:
• To study the key concepts of economic geography and the key actors of the global
economy
• Highlight the importance of economic geography in analyzing contemporary societies
and economies including Vietnam
• Provide a comprehensive introduction to basic concepts and key theoretical
approaches in economic geography
• Enable you to apply this knowledge to key social and economic issues in the context

of economic globalization
• Encourage you to think about policy options for overcoming inequality and uneven
development in the globalizing world.
• Provide basic Geographical Information System (GIS) knowledge for students in
analyzing spatial economic dimensions.
Learning outcomes: On completion of this course, and having completed the essential
reading and activities, student should be able to:
• Explain the importance of economic geography in analyzing the ways societies and
economies work
• Explain and apply key concepts and theoretical approaches in economic geography
• Discuss and critically evaluate these concepts and theoretical approaches
• Apply these concepts and theoretical approaches to key social and economic issues
in the context of economic globalization
• Discuss policy options for overcoming inequality and uneven development in the
globalizing world.
• Understand and GIS tool at basic level for analyzing economic geography issues.
V. Outline of Subject Matter
Topics and examinations:
• The economy: what does it mean?
• Environment/Economy: Can nature be a commodity?
• Labor power: Can workers shape economic geographies?
• Making money: Why has finance become so powerful?
• Technological change: Is the world getting smaller?
• Open economy – International Trade
• Commodity chain – Where does our breakfast come from?
The transnational corporation: How does the global firm keep it all together?
• Introduction of GIS and application in economic geography analysis
• Factors of production

VI.

Methods of Instruction
• This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts.
Faculty can also teach this class online. The instructor may make use of homework
assignments, group work, and a capstone project to enhance the learning process.
• Text book required: Coe, Neil, Kelly, Philip, and Yeung, Henry W. C, 2013,
Economic Geography: A Contemporary Introduction, Second Edition, WileyBlackwell.
• Other readings:
o Hudson, R. (2004), Economic Geography: Circuits, Flows and Spaces,
SAGE Publication (ebook)

o Tietenberg, T. (2007), Environmental Economics and Policy (5th edition),
Pearson Publisher.
o E-book will be provided for students.
o Other materials selected by the instructors to be provided in the course.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams

will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The instructor
will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those

materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

14d. Đạo đức học căn bản (Introductory Ethics)
I. General Information
Course number: PHIL 160

Title: INTRODUCTION TO ETHICS

Units: 3 credits

Prerequisite: Any GE Foundation course.

Học phần đưa ra các khái niệm về đúng và sai, tốt và xấu, và áp dụng các nguyên tắc
đạo đức cho các vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Xây dựng các kế hoạch bài tập, các hoạt
động, và thảo luận để phát triển tư duy phê phán bằng miệng và bằng văn bản, kỹ năng
phân tích để bổ sung cho bài giảng.
II. Catalog Description
Concepts of right and wrong, good and bad, and the application of moral principles to
problems of everyday life.
III. Curriculum Justifications
This course is an introduction to moral philosophy and is intended for the student who has
had little or no prior exposure to philosophy. It will provide a broad but reasonably detailed
examination of the central issues of moral philosophy and will also consider how these can
be applied to several contemporary moral problems.
IV. Course Objectives
The study of ethics is the study of how to live well and how to live rightly. As Socrates
observed, this is “no small matter”, but ultimately the most important subject with which
we can concern ourselves. For most people, ethical commitments and moral character give
one’s life meaning and form the most significant portion of one’s identity. This course is
designed so that each student will have the opportunity to think deeply and systematically
about the primary components of living a good human life and begin a lifelong process of
reflection and self-scrutiny regarding his or her own life.
This course emphasizes the core competencies of written and spoken discourse, selfreflection, argumentation, critical thinking, and creative problem solving. Specifically,
students will sharpen and improve their ability to engage in ethical reflection and reasoning
by:
 Developing and refining a set of practical cognitive tools, including the abilities to
clarify important terms, draw important distinctions, think critically and

consistently about moral issues, engage in productive dialogue with others and
especially those with whom we disagree, and reframe and creatively solve ethical
problems.
 Identifying and distinguishing important ethical concepts, principles, and theories.
 Applying these concepts, principles, and theories both to controversial moral and
social issues and to everyday ethical decision-making.
 Engaging in substantive personal reflection about the relationship between moral
obligations & values and living a good human life.
V. Outline of Subject Matter
This is an example of a course schedule that may be changed to accommodate
unpredictable variations in the pace of coverage, students’ needs and so on. If changes in
the schedule are made, students will be held responsible for these changes as announced in
class. The chapters listed below must be included in the course. Additional chapters can
be added into the course based on the instructor’s personal preferences in teaching this
course.
Topics and examinations:
1. Introduction to ethics
2. Deontic Ethics (Deontology)
3. Consequentialism (Teleology): Utilitarianism and Egoism
4. Virtue Ethics
5. Cognitivism/Relativism: Ethical Subjectivism and Cultural Relativism
6. Non-Cognitivism: Emotivism and Prescriptivism
7. Applied ethics: Justice, Abortion, Animal Rights, Death Penalty, Business ethics
VI.

Methods of Instruction

This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts. Faculty
can also teach this class online. The instructor may make use of homework assignments,
group work, and a capstone project to enhance the learning process.
The textbook for the class is selected by the Course Coordinator.
Traditionally, the textbook for the class has been the latest edition: Lewis Vaughn (2016),
Doing ethics - Moral Reasoning and Contemporary Issues, 4th edition published by W. W.

Norton & Company, Inc.
Each instructor can decide on the structure of their exams and can make use of multiple
choice questions, problems or a combination of both.
Instructors can use exams, cases, quizzes, homework assignments and other ways of
assessing student learning in their classes and can specify such methods of grading in their
syllabus.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.

6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

14e. Đạo đức trong kinh doanh – Business Ethics
I. General Information
Course number: PHIL 400

Title: Business Ethics

Units: 3 credits

Prerequisite: Any GE Foundation course.

Nghiên cứu các loại tình huống khó xử về đạo đức diễn ra trong các tổ chức kinh
doanh. Sinh viên hiểu và ứng dụng được các khái niệm và công cụ cần thiết để quản lý các
xung đột giá trị phức tạp này theo hướng tác động tích cực cho bản thân, tổ chức và xã hội.
II. Catalog Description
Study of types of ethical dilemmas that take place in business organizations. Acquire
concepts and tools needed to manage these complex value conflicts for the well being of
individuals, organizations, and society.
III. Curriculum Justifications
This course is an introduction to moral philosophy and is intended for the student who has
had little or no prior exposure to philosophy. It will provide a broad but reasonably detailed
examination of the central issues of moral philosophy and will also consider how these can
be applied to several contemporary moral problems.
IV. Course Objectives
Upon successful completion of this course, students will be able to:
 Identify and define key moral concepts and theorists and assess their impact on business
ethics decisions.
 Demonstrate an understanding of the dimensions between business ethics, economics,
law, corporate and organizational culture, performance, and relationships.
 Identify, discuss and analyze important ethical concerns and issues in the functional
areas of business including management, marketing, accounting, and finance.
 Explain the significance of business ethics and apply moral principles to evaluate
ethical issues.
V. Outline of Subject Matter
This is an example of a course schedule that may be changed to accommodate
unpredictable variations in the pace of coverage, students’ needs and so on. If changes in
the schedule are made, students will be held responsible for these changes as announced in
class. The chapters listed below must be included in the course. Additional chapters can

be added into the course based on the instructor’s personal preferences in teaching this
course.
The course will introduce the following contents:
• The concept of responsible management
• Business ethics and the need of managing ethics in business
• Corporate governance
• Corporate social responsibility
• Social enterprise and social entrepreneurship
• Ethical decision-making framework
• Ethics philosophies
• Ethics audit
• Ethics program in companies
VI.

Methods of Instruction

This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts. Faculty
can also teach this class online. The instructor may make use of homework assignments,
group work, and a capstone project to enhance the learning process.
The textbook for the class is selected by the Course Coordinator.
Traditionally, the textbook for the class has been the latest edition:
 Ferrell, Fraedrich, Ferrell (2009), Business Ethics: Ethical Decision Making and
Cases, 7th edition, South-Western Cengage Learning.
 Robert W. Sexty (2008), Ethics & Responsibilities, 1st Edition, McGraw-Hill
Ryerson.
Other readings and discussion papers will be provided by instructor during course delivery.
Each instructor can decide on the structure of their exams and can make use of multiple
choice questions, problems or a combination of both.
Instructors can use exams, cases, quizzes, homework assignments and other ways of
assessing student learning in their classes and can specify such methods of grading in their
syllabus.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.

VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a

poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

15a. Quản lý tài chính cá nhân và gia đình
(Personal & Family Financial Management)
I. General Information
Course number: CAFF 233 Title: Personal & Family Financial Management
Units: 3 credits Prerequisite: None
Một cách tiếp cận để quản lý tài chính cá nhân và gia đình, bao gồm lập kế hoạch tài
chính cá nhân, báo cáo tài chính, khái niệm giá trị thời gian, thuế, ngân hàng và lãi suất,
quản lý tiền, tín dụng, cho vay và mua và tài trợ nhà. Áp dụng cho mục đích sử dụng cá
nhân và chuyên nghiệp
II. Catalog Description
A functional approach to personal and family financial management, including personal
financial planning, financial statements, time value concepts, taxes, banking and interest
rates, money management, credit, loans, and purchasing and financing a home. Applicable
for personal and professional use.
III. Curriculum Justifications
This financial management course takes a life cycle approach to personal and family
financial management.
IV. Course Objectives
Through study of recommended personal and family financial practices you will:
 acquire knowledge and skills to make financial decisions appropriate for various
stages of the life cycle •develop critical thinking and problem solving skills to
evaluate and develop personal financial plans.
 Comprehend the impact of changing institutional environment of financial markets
on a household’s financial situation and financial decision making.
 use and evaluate selected sources of financial information appropriate for financial
decision making.
Expected outcomes:
 To gain an understanding of earning, saving and spending money.
 To gain an understanding of the various savings vehicles available in the financial

marketplace.
 To understand the varying degrees of financial services products, risk and return.
 To gain an understanding of the marketplace and possible frauds that exist.
 To understand the element of time when dealing with saving and investing.
 To be able to calculate present value and future value with financial planning.
 To understand consumer credit and the appropriate times for use.
 To understand what is involved with obtaining financial success and security.
 Asses the impact of alternative sources of income sources of retirement and of social
security on personal retirement planning.
V. Outline of Subject Matter
This is an example of a course schedule that may be changed to accommodate
unpredictable variations in the pace of coverage, students’ needs and so on. If changes in
the schedule are made, students will be held responsible for these changes as announced in
class. The chapters listed below must be included in the course.
The course will introduce the following contents:
• Nature and objectives of private wealth management
• Environment for wealth management
• Valuation concepts in wealth management
• Basic investment planning and strategies
• Common stocks
• Real estate and other equity investments
• Fix income investments
• Income tax fundamentals
• Financing education expense
• Retirement planning
• Life insurance and social security
VI.

Methods of Instruction

This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts. Faculty
can also teach this class online. The instructor may make use of homework assignments,

group work, and a capstone project to enhance the learning process.
The textbook for the class is selected by the Course Coordinator.
Traditionally, the textbook for the class has been the latest edition: G. Victor Hallman and
Jerry S. Rosenbloom (2015). Private Wealth Management: The Complete Reference for
the Personal Financial Planner, 9th Edition, Mc-Graw Hill
Other readings and discussion papers will be provided by instructor during course delivery.
Each instructor can decide on the structure of their exams and can make use of multiple
choice questions, problems or a combination of both.
Instructors can use exams, cases, quizzes, homework assignments and other ways of
assessing student learning in their classes and can specify such methods of grading in their
syllabus.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper

materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn off all
cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.

Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

15b Giới thiệu về kỹ thuật máy tính và khoa học máy tính (Introduction to
Computer Engineering and Computer Science)
I. General Information
Course number: CECS 105H
Title: Introduction to Computer Engineering and Computer Science
Units: 3 credits

Prerequisite: None

Giới thiệu về các lĩnh vực kỹ thuật máy tính và khoa học máy tính. Xu hướng và
thách thức hiện tại và tương lai trong các lĩnh vực điện toán khác nhau. Các vấn đề xã hội,
đạo đức và kinh tế liên quan đến công nghệ máy tính. Khám phá sự nghiệp và cơ hội phát
triển nghề nghiệp.
II. Catalog Description
Introduction to the fields of computer engineering and computer science. Current and
future trends and challenges in various fields of computing. Social, ethical and economical
issues related to computing technology. Exploration of career and professional
development opportunities
III. Curriculum Justifications
This financial management course takes a life cycle approach to personal and family
financial management.
IV. Course Objectives
In a short 15 weeks:
• you will have a clear understanding of the curriculum required for the computer
science and computer engineering majors
• you will be aware of the history of computers and how they continue to evolve
• you will be aware of contemporary issues in computing and how these affect
society, economy, politics, etc.
• you will acquire the ability to distinguish between computer science and computer
engineering.
• you will be aware of typical problems from the fields of computer science and
computer engineering

• you will be aware of the diversity issues in the computing industry and how you can
contribute to improving them.
• you will learn that computer science and computer engineering are disciplines that
make significant contributions in other fields.
• you will learn about the professions that degrees in computer science and computer
engineering lead to.
V. Outline of Subject Matter
The problems described are a sample of the types of problems that require computer
engineering and/or computer science skills. In this class we will discuss the different
subfields that make up computer science and computer engineering, the impact these have
on society, and the skill that help to prepare you to succeed in these fields, in college, and
in a professional career in general.
To take charge of your own education, you are expected to complete the reading
assignments, attend all class meetings, ask questions on the material, actively engage in
discussions. Every mistake you make, every question you ask, and every time you
successfully solve a problem on your own, your brain grows a little bit stronger and
smarter. Your efforts to actively engage in all of these aspects of learning will help
to prepare you for further programming studies.
VI.

Methods of Instruction

To achieve the course objectives, all students will participate and complete the learning
activities listed below.
-

Attending class meetings: Given the once-a-week meeting format of our class,
attendance is required. I understand that sometimes `life happens' and you are forced
to make decisions between class and those `life events,' but please know that your
decisions will have consequences. As important as your attendance is your
participation; ask questions whenever something is not clear, provide your
perspective when asked, etc. Attendance is taken using iClickers.

-

Readings: Each week there will be a reading assignment that you are to complete
prior to the class meeting.

-

Quizzes: On most weeks, there will be online quizzes to assess your understanding
of the topics. All quizzes are done on BeachBoard and you must complete them by

the deadline, typically the night before the class meeting.
-

In-class participation: Class meetings will ask you to participate using the iClicker.
This consists of considering a question and selecting the corresponding choice.

-

Assignments: Homework assignments will ask you to investigate some aspects of
computer science or computer engineering that you will then write about. Some of
these will be done in groups.

-

Final exam: There will be a cumulative final exam.

Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn off all
cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.

5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

15c. Phương pháp nghiên cứu hành vi nâng cao (Advanced Behavioral Research
Methods)
I. General Information
Course number: C/LA 496 Title: Advanced Behavioral Research Methods
Units: 3 credits Prerequisite: GE Foundation, one or more Explorations courses
Khóa học này được thiết kế để cung cấp kiến thức chuyên sâu về nghiên cứu khoa
học, nhấn mạnh mối liên hệ giữa thiết kế nghiên cứu và phân tích thống kê. Khóa học bao
gồm việc nghiên cứu tài liệu, tạo giả thuyết, các loại thiết kế nghiên cứu và phương pháp
tiếp cận khái niệm để phân tích dữ liệu.
II. Catalog Description
This course is designed to provide an in-depth knowledge of scientific research,
emphasizing connection between research design and statistical analyses. The course
covers literature review, hypothesis generation, types of research designs and conceptual
approach to data analyses
III. Curriculum Justifications
The course will aim to provide a foundation for designing and using methods to perform
empirical research in the social sciences. The seminar will be structured around a
framework of measurement principles covered in the first part of the course. Using these
measurement principles as a foundation, the second part of the course will be devoted to
discussing issues about specific methods listed below such as experimental designs and
survey designs. The third part of the course will cover some miscellaneous issues in
research methods and presentations by students.
IV. Course Objectives
Upon completion of this course the student should be able to:
• Explain what mobile and social media are and their value in a communication
process.
• Evaluate current tools used within a social media environment and their contribution
to the communication goal
• Examine various communication strategies used to extend communication beyond
the physical space

• Investigate ways mobile technology can infuse virtual resources and support
multiple communication styles
• Explore mobile and social media applications and design strategies for integrating
them within a communication culture
• Examine the application of mobile and social media in a communication plan.
V. Outline of Subject Matter
At the heart of scientific inquiry is the ability to measure phenomena through the use of
research methods. Principles of measurement relate the abstract domain of ideas, theories
and hypotheses, to the operational domain of research methods. The first part of the course
will cover the basics of measurement in the social sciences.
Part I

Principles of measurement
(i) Introduction to measurement
(ii) Reliability in measurement: Indicators of reliability; Assessment of reliability

using data sets
(iii) Validity in measurement: Indicators of validity; Assessment of types of validity
including convergent, discriminant, and nomological validity; Assessment of
dimensionality using exploratory factor analysis
(iv) Understanding measurement: An in-depth examination of types error of
measurement error, their causes, and their consequences
(v) Using Structural Equation: Confirmatory factor analyse; Modeling in
measurement; Introduction to LISREL; Simultaneous assessment of measurement; and
theory using structural equations
(vi) Measurement applications in the social sciences: This portion of the course aims
to provide a basis to view research methods from a measurement perspective as well as a
working knowledge of the assessment of reliability and validity of measurement
procedures. Using these measurement principles as a foundation the second part of the
course will be devoted to discussing issues about specific methods listed below.
Part II Specific research methods
(i) Validity of research designs: Validity of research designs; Trade-offs between
types of validity
(ii) Experimental research designs: Basics of experimental designs; Types of

designs; Manipulation checks; demand artifacts, etc.; Applications in business
(iii) Survey research designs: Measurement error in surveys; Question wording
effects; Response scale effects; Applications in business
(iv) Qualitative research designs: Introduction to qualitative designs; Applications
in business.
The third part of the course will cover some miscellaneous issues in research methods and
papers developed by students.
Part III
VI.

Paper presentations and miscellanous issues

Methods of Instruction

This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts. Faculty
can also teach this class online. The instructor may make use of homework assignments,
group work, and a capstone project to enhance the learning process.
Texts: Measurement Error and Research Design (2005) by Madhu Viswanathan, Sage
Publications.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams

will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn off all
cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.

Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

15d. Phân tích chi phí lợi ích của dự án
(Project Cost-Benefits Analysis)
I. General Information
Course number: C E 406, 406H
Title: Project Cost-Benefits Analysis
Units: 3 credits
Prerequisite: GE Foundation, one or more Explorations courses
Đánh giá có hệ thống các lợi ích kinh tế và xã hội và chi phí của các dự án. Học cách
đưa ra quyết định trong môi trường hạn chế về tài nguyên, hạn chế về kinh tế và môi trường,
và sự không chắc chắn. Bối cảnh kinh tế của các dự án kéo dài nhiều năm, lựa chọn trong
số các giải pháp thay thế độc lập cạnh tranh, phân tích trước và sau thuế, nền kinh tế thay
thế và lạm phát.
II. Catalog Description
Systematic evaluation of the economic and social benefits and costs of projects.
Decision-making in an environment of limited resources, environmental and economic
constraints, and uncertainty. The economy of multi-year projects, selection among
competing independent alternatives, before and after-tax analyses, replacement economy
and inflation.
III. Curriculum Justifications
The purpose of this course is to provide students with a systematic and rigorous way of
thinking about the measurement of benefits and costs when evaluating public projects,
programs or regulations. Cost-benefit analysis has wide application, including:
environmental resource use, highway construction projects, safety regulations, taxation of
cigarettes, and investment in higher education. Given the prevalence of cost-benefit
analyses in government budgetary processes, this course will develop the critical appraisal
skills needed to evaluate public reports. By the end of the course you should be able to
conduct your own benefit-cost analysis on any issue of sufficient interest, as well as be able
to determine whether someone else’s cost-benefit analysis is well done or poorly done.
IV. Course Objectives

Upon completion of this course the student should be able to:
• Explain what mobile and social media are and their value in a communication
process.
• Evaluate current tools used within a social media environment and their contribution
to the communication goal
• Examine various communication strategies used to extend communication beyond
the physical space
• Investigate ways mobile technology can infuse virtual resources and support
multiple communication styles
• Explore mobile and social media applications and design strategies for integrating
them within a communication culture
• Examine the application of mobile and social media in a communication plan.
V. Outline of Subject Matter
Topics are covered as following:
1. Introduction to CBA
2. Fundamentals of CBA
3. Valuation in Secondary Markets
4. Discounting
5. Social Discount Rate
6. Existence Value
7. Direct Valuation
8. Indirect Valuation
9. Shadow Prices
VI.

Methods of Instruction

This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts. Faculty
can also teach this class online. The instructor may make use of homework assignments,
group work, and a capstone project to enhance the learning process.
Texts: Boardman, Greenberg, Vining, and Weimer. Cost-Benefit Analysis: Concepts and
Practice, (4th Edition), NJ: Prentice Hall, 2011.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged

to use Turnitin and provide practice exercises for students.

VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn off all
cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a

poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

16. Kinh tế vĩ mô (Principles of Macroeconomics)
I. General Information
Course number: ECON 100 Title: Project Cost-Benefits Analysis
Units: 3 credits Prerequisite: GE Foundation, one or more Explorations courses
Học phần sẽ trang bị những kiến thức nền tảng cho sinh viên, bao gồm tiền tệ và ngân
hàng, sự thay đổi giá cả, phân tích thu thập quốc dân, chu kỳ kinh doanh, tăng trưởng kinh
tế, chính sách tài khóa, tiền tệ và kinh doanh quốc tế.
II. Catalog Description
This course is designed to provide student knowledge of macroeconomics such as money
and banking, price changes, national income analysis, business cycles, economic growth,
fiscal and monetary policy, international trade.
III. Curriculum Justifications
This course meets the Social Science Requirement and Ethics Requirement of the
University’s current Core Curriculum.
In the new Silver Core starting Fall 2016, this course will satisfy:
- Cultures, Societies & Individuals: Students will learn how to systematically
analyze human social conditions (e.g., individuals, groups, communities, and cultures) with
particular application to Economics. Students will learn to observe, theorize, model,
experiment, and/or interpret as a means of inquiring into human social relations.
- Ethics: Students will demonstrate understanding of the ethical principles in general
or in application of specialized knowledge, results of research, creative expression, or
design processes. Students will demonstrate an ability to recognize, articulate, and apply
ethical principles in various academic, professional, social, or personal contexts.
IV. Course Objectives
Upon completion of this course the student should be able to:
• Demonstrate an understanding of the methods and principles of microeconomic
theory, including tradeoffs, opportunity costs, and marginal decision making.
• Explain how markets work and how market prices are determined using principles
of supply and demand.

• Assess the impact of market failure such as externalities, and public goods and
evaluate possible public policy remedies.
• Analyze financial markets and investments, including the stock market, and their
relation to the economy
• Evaluate key economic indicators (including GDP, unemployment, inflation) and
their use in evaluating macroeconomic conditions
• Understand major macroeconomic tools, including fiscal and monetary policies,
and their use in managing the economy
• Apply quantitative reasoning to understand and solve problems.
• Become critical consumers of information by explaining alternative perspectives
and structuring hypotheses to evaluate evidence and distinguish between those alternatives.
• Identify and describe any particular virtuous or ethical behavior as some
combination of fundamental virtues (courage, temperance, prudence, justice, faith, hope,
and love)
• Understand how ethical principles support effective microeconomic interactions
between pairs of individuals or small groups, and how they support effective
macroeconomic systems.
• Apply ethical principles in a variety of economic contexts.
V. Outline of Subject Matter
Please refer to class notes and webcampus for specific readings and assignments
1) Introduction
a. What is Economics?
b. What is Ethics?
2) Basic Microeconomics and applications
a. Decision Making:
i. economic Components: 1. Utility maximization 2. The Opportunity
Cost Concept 3. Thinking at the margin: Marginal benefit vs Marginal
Cost
ii. Ethics Components: 1. Motivations a. Self-Interest: The workhorse
assumption of economics

b. Beyond Self Interest and Stable Preferences
i. Why is there more to happiness than satisfying self?
ii. How do others shape our preferences and our virtue?
3) Financial Markets and investments
4) The Macroeconomy
5) The 2007 crisis and current situation
VI.

Methods of Instruction

This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts. Faculty
can also teach this class online. The instructor may make use of homework assignments,
group work, and a capstone project to enhance the learning process.
Required Materials:
• Taylor, T. (2012). The Instant Economist: Everything you need to know about how
the economy works. Plume.
• Blinder, A. S. (2013). After the music stopped: The financial crisis, the response, and
the work ahead. Penguin Press.
• Roberts, Russ (2014), How Adam Smith Can Change Your Life: An Unexpected
Guide to Human Nature and Happiness. Penguin Press
• Clicker—required for in-class attendance, quizzes, etc. Other Suggested Reading: •
Smith, Adam (1759) The Theory of Moral Sentiments
• McCloskey, Dierdre (2005) The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce.
University of Chicago Press
• McCloskey, Dierdre (2010) Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain the
Modern World, University of Chicago Press
• Erwann Michel-Kerjan and Paul Slovic (2010) The Irrational Economist: Making
Decisions in a Dangerous World. Publilc Affairs Press.
In addition to the required texts, various excerpts from other sources and handouts prepared
for class will also be used. These will be available by various means, electronic and
hardcopy, see reading list and handouts for details. Make sure you have access through
webcampus.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged

to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn off all
cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class

attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

17. Kinh tế vi mô (Principles of Microeconomics)
I. General Information
Course number: ECON 101 Title: Principles of Microeconomics
Units: 3 credits Prerequisite: None
Học phần sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản liên quan tới tổ chức kinh doanh,
lý thuyết giá cả, phân bổ nguồn lực, phân phối thu nhập, kinh tế công cộng.
II. Catalog Description
This course is designed to provide business organization, price theory, allocation of
resources, distribution of income, public economy.
III. Curriculum Justifications
This course will cover the basic theories and applications of microeconomics.
Microeconomics focuses on the decisions and behaviors of individual consumers and
producers within a marketplace. Topics that will be covered include comparative
advantage, supply and demand interaction, market failure, profit maximization, perfect
competition and monopoly power.
IV. Course Objectives
After taking this course, students will have the tools necessary to begin analyzing realworld economic activity and public policy or continue further study in economics.
V. Outline of Subject Matter
Topics are covered as following:
1. Introduction to Economics
2. Gains from Trade
3. Supply and Demand
4. Elasticity Price Controls
5. Efficiency and Taxation
6. Market Inefficiencies
7. Costs of Production
8. Perfect Competition
9. Monopoly Price Discrimination
10. Monopolistic Competition
11. Oligopoly

12. Resource Markets/Inequality (select topics, TBA)
VI.

Methods of Instruction

This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts. Faculty
can also teach this class online. The instructor may make use of homework assignments,
group work, and a capstone project to enhance the learning process.
Students are more likely to do well in the course if you are keeping up with the reading.
Do not wait until right before an exam to read the text, it will not be enough time to absorb
the material.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn off all
cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.

4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

18. Giao tiếp kinh doanh (Business Communications)
I. General Information
Course Number: IS 301 Course Title: Business Communication
Units: 3 credits Prerequisite: None
Học phần tập trung nghiên cứu những nguyên tắc thu thập, tổ chức, phân tích và trình
bày các thông tin kinh doanh. Các vấn đề cơ bản của giao tiếp và giải quyết tình huống
trong quá trình quản trị kinh doanh cũng sẽ được đề cập.
II. Catalog Description
Analysis of the principles of collecting, organizing, analyzing, and presenting business
information. Written and oral communications involving problem solving in the business
management process.
III. Curriculum Justification
Upon completion of this course, the student should complete tasks which align with three
of the advance education program learning goals:
a. Students will be able to demonstrate conceptual learning, critical thinking, and
problem-solving skills.
b. Students will be able to demonstrate interpersonal skills for working in a dynamic
and diverse world, including in a team environment.
c. Students will be able to demonstrate effective oral and written communication
skills in English.
Students will complete a variety of assignments in which critical thinking skills are
developed through the identification of the proper strategies and formats used to compose
business messages. Further, students attend a workshop on the use of the deep web and
must conduct research finding a variety of reliable sources.
Through an assigned team project, students develop interpersonal skills by assuming both
leadership and participant roles through the duration of the project. Students complete a
written report and/or oral presentation within the team project. Original contributions from
each team member are required.
Throughout the course students complete a variety of written assignments in order to
develop and enhance their written communication skills. In addition, each student prepares
and delivers at least two oral presentations during the semester. All elements of

presentation format and delivery are evaluated.
IV. Course Objective
This course is intended to develop skills necessary for proper communication within the
business environment. The primary objectives of the course are to have students learn the
following:
a. Contribute to the solutions of business problems through collecting, evaluating,
organizing, analyzing, and presenting information using proper style and form.
b. Conduct research using a broad range of sources, synthesizing and judging the quality
of collected information.
c. Collaborate productively in a team environment to produce written documents and
deliver oral presentations.
d. Plan, prepare, and present a variety of oral and written messages required in a typical
business organization.
e. Achieve competency in language usage essentials incorporating effective business
communication requirements for correctness, conciseness, coherence, and clarity.
V. Outline of Subject Matter
Topics to be covered in this class typically include:
1. Communicating at work.
2. Communicating in small groups and teams.
3. Workplace listening and nonverbal communication.
4. Utilizing a three-phase writing process.
5. Utilizing different strategies for composing memos and letters.
6. Preparing, organizing, and writing business and research reports.
7. Speaking with confidence.
8. Developing effective employment communication.
VI. Methods of Instruction
The preferred method of instruction for this course is lecture based. Within every section,
opportunities for class discussion, group work, and student presentations are allowed.
Instructors are encouraged to utilize in-class activities to enhance student learning through
small group interactions.

Lectures enhanced through slide presentations are strongly recommended. Students should
be rewarded for regular attendance. A variety of exercises and homework assignments
should be incorporated to develop students’ communication abilities.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students for the grammar component of
the class.
Each section of IS 301 incorporates a presentation by the business librarian in a computer
lab. The purpose of this lab presentation is for students to gain hands-on experience using
the research databases available on campus. Students are given assignments that involve
the effective use of the research databases.
Required Text: Since Business Communication is offered in multiple sections, for
conformity and consistency across all sections, it is mandated that all sections of the course
use a unified textbook designated by the course coordinator with consultation of the
qualified department faculty: Courtland Bovée and John Thill (2012), Business
Communication Essentials, by Pearson Education, Inc.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams

will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.

Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

19. Kế toán tài chính căn bản/ Kế toán 1 (Elementary Financial Accounting/
Introductory Accounting 1)
I. General Information
Course number: ACCT 201 Title: Elementary Financial Accounting
Units: 3 credits Prerequisites: None
Học phần sẽ nghiên cứu những vấn đề cơ bản về ghi nhận, phân tích và cung cấp các
thông tin tài chính bao gồm thông tin về lợi nhuận, tài sản, nợ phải trả và lập các báo cáo
tài chính.
II. Catalog Description
Introduction to financial accounting practice. For business majors. Laboratory and/or class
computer applications required.
III. Curriculum Justifications
The objective of this course is to provide users of financial reporting the ability to
understand and interpret accounting data and financial statements. It will also provide a
foundation for those students who choose to major in accounting. Where possible,
examples from financial reports of public companies will be used to illustrate the
application of the accounting principles in practice.
The first part of the course focuses on the accounting process. The source of
accounting principles will be discussed along with the process accountants use in
recording, summarizing, and reporting "accounting events". In the second part of the
course, specific issues in financial reporting will be addressed.
IV. Course Objectives
The learning goals of Accounting 201 include:
1. Quantitative and Technological Skills: Students will possess quantitative and
technological skills enabling them to analyze, interpret, and communicate
business
data effectively and to improve business performance. Students will be
able to
construct financial statements from business transactions, apply basic
accounting
principles, and perform basic financial statement analysis.
2. Management-Specific Learning Goals: Students will be able to demonstrate
understanding of all business functions, practices, and related theories and be able to

integrate this functional knowledge in order to address business problems.

More

specifically, students will gain competency and knowledge in solving complex business
problems.
V. Outline of Subject Matter
This is an example of course topics that may be changed to accommodate unpredictable
variations in the pace of coverage, students’ needs and so on. If changes in the schedule
are made, students will be held responsible for these changes as announced in class. The
topics listed below must be included in the course. Additional topics can be added into the
course based on the instructor’s personal preferences in teaching this course.
1.
Accounting Environment and Transaction Analysis
2. Accounting Recordkeeping and Accruals and Deferrals
3. Merchandising Companies & Inventory Management
4. Short-term Liquid Assets
5. Plant Assets
6. Short and Long-Term Borrowing
7. The Owner's Equity & Cash Flow Statement
VI.

Methods of Instruction

This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts.
Faculty can also teach this class online. The instructor may make use of homework
assignments, group work, and a capstone project to enhance the learning process.
The textbook for the class is selected by the Course Coordinator. Traditionally, the
textbook for the class has been the latest edition of Kimmel, Weygandt, & Keiso, Financial
Accounting, Tools for Decision Making published by Wiley. The Study Guide to
accompany the text is strongly recommended.
Each instructor can decide on the structure of their exams and can make use of
multiple choice questions, problems or a combination of both.
Instructors can use exams, cases, quizzes, homework assignments and other ways
of assessing student learning in their classes and can specify such methods of grading in
their syllabus.
This course is assessed as per the AACSB requirements. The course coordinator
will provide assessment details when appropriate.

Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are
encouraged to use Turnitin and provide practice exercises for students.

VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a

poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

20. Môi trường pháp lý trong kinh doanh (Legal and Regulatory Environment of
Business)
I. General Information
Course number: BLAW 320 Title: Legal and Regulatory Environment of Business
Units: 3 credits Prerequisites: None
Học phần nghiên cứu các loại hình doanh nghiệp, luật lao động, luật đầu tư chứng
khoán, luật bảo vệ môi trường, các vấn đề ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và các
vấn đề kinh doanh quốc tế. Đồng thời học phần cũng xem xét những tác động ảnh hưởng
của yếu tố xã hội, văn hóa, kinh tế đến các loại hình doanh nghiệp trong nước và công ty
đa quốc gia. Nghiên cứu các mối quan hệ giữa chính phủ và giới kinh doanh, các vấn đề
đạo đức trong kinh doanh.
II. Catalog Description
An examination of the forms of business organizations, employment law, securities law,
environmental law, anti-trust issues, and international transactions. A consideration of the
social, cultural and economic influences on domestic and multinational corporations.
Exploration of the relationship of government to business. Inttoduction to business ehics.
III. Curriculum Justifications
The module of Legal and Regulatory Environment of Business highlights the legal and
regulatory environment in which people and companies conduct business activities. It
demonstrates the complexities, ambiguities and many areas of the law in undertaking
business. Students will be equipped with fundamental knowledge regarding types of
business associations, legal issues in corporate management and capitalisation; nature,
formation and performance of contracts, and remedies for breach of contract.
IV. Course Objectives
At the end of the module of Legal and Regulatory Environment of business, students are
able to:
1.

Have an overview of the picture demonstrating the US legal framework and
international aspects of business law;

2.

Identify the forms of business organisations in the US, Vietnam and key phases in
formulation and management of businesses;

3.

Analyse and discuss basic principles of contract law, agency law and international

law.
V. Outline of Subject Matter
Topics are covered as following:
1. Introduction to law: Classifications of Law; Characteristics of Law.
2. The Court System and Dispute Resolution: Alternative Dispute; Resolutions
(ADRs); The Court System; Authority of Courts
3. Contracts and Sales: Introduction and Formation; Performance and Remedies
4. Business Structure: The Law of Business Associations
VI.

Methods of Instruction

This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts. Faculty
can also teach this class online. The instructor may make use of homework assignments,
group work, and a capstone project to enhance the learning process.
-

Textbook: Jennings M. M. (2013), Foundations of the Legal Environment of
Business, South-Western CENGAGE Learning.

-

Other readings:

• Thomson J., Warnick L., Martin K. (2015), Commercial Contract Clauses 2e,
Thomson Reuters;
• Vienna Convention on International Sale of Goods (1980) at www.cisg
• Principles of International Commercial Contract (PICC) at www.unilex.info
• Other sub-laws and cases
-

Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are
encouraged to use Turnitin and provide practice exercises for students.

VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time

6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

21. Thống kê kinh doanh (Introduction to Business Statistics)
I. General Information
Course number: STAT 118 Title: Introduction to Business Statistics
Units: 3 credits Prerequisites: MATH 115
Ứng dụng các giải pháp thống kê kinh doanh. Những nội dung chính bao gồm: thu
thập và tổ chức dữ liệu, lý thuyết xác suất, xác định mức độ tập trung và phân kỳ, dự báo
và kiểm định giải thuyết, hồi quy đơn giản, phân tích tương quan. Học phần này cũng sẽ
giúp sinh viên khả năng sử dụng các phần mềm thống kê.
II. Catalog Description
Application of statistics to business problems. Data collection and organization, probability
theory, measures of central tendency and dispersion, hypothesis testing and estimation,
simple regression, and correlation. Use of statistical software.
III. Curriculum Justifications
This course is an introduction to the concepts and methods of descriptive and inferential
statistics. The course will cover the following topics: collecting and presenting data,
measures of central tendency and dispersion, probability concepts and laws, standard
random variables, normal distribution, sampling, statistical estimation, statistical
hypothesis testing and analysis of variance.
IV. Course Objectives
Upon completion of the course, the student should:
• Be able to identify, collect, display, and analyze the numerical type of information
generated by business operations.
• Understand probability theory and be able to use it for solving problems
encountered in business.
• Be able to sample data for drawing inference about the population from which the
sample was taken.
• Be able to perform statistical hypothesis testing.
• Understand how statistical techniques are used to solve real-world problems from
Case Study.

V. Outline of Subject Matter
Topics are covered as following:
 Describing the data: Graphical
 Describing the data: Numerical
 Introduction to Probability
 Discrete Probability Distribution
 Continuous Probability Distribution
 (Cont.) + Sampling Distribution
 Interval Estimation
 Interval Estimation (Additional topics
 Hypothesis Tests
 Hypothesis Tests (Additional topics)
 Analysis of variance
VI.

Methods of Instruction

This course is taught primarily through lecture and class discussion of concepts. Faculty
can also teach this class online. The instructor may make use of homework assignments,
group work, and a capstone project to enhance the learning process.
-

Textbook: Paul Newbold, Statistics for Business and Economics, 7th edition,
Prentice Hall, 2010

-

The practical Labs will be conducted within the lectures.

-

Students are encouraged to bring their Computers (laptop) to carry out practical
exercises in class. Data will be given before the class.

-

Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are
encouraged to use Turnitin and provide practice exercises for students.

VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.

Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.

4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

22. Marketing (Principles of Marketing)
I. General Information
Course number: MKTG 300 Title: Principals of Marketing
Units: 3 credits Prerequisites: None
Học phần sẽ tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ thống marketing với các hoạt
động khác trong doanh nghiệp; giữa các doanh nghiệp với môi trường marketing thế giới
và nội địa; các tác động kinh tế và xã hội của hoạt động marketing; tác động hành vi con
người lên marketing, giao tiếp, hệ thống thông tin, vấn đề quản trị và giải pháp.
II. Catalog Description
The study of buyer behavior, marketing research, pricing, distribution, promotion, product
strategies, and the influence of external factors. The roles of ethics, corporate social
responsibility, and public policy that are intrinsic to marketing decision making in global
environments are explored. Human Subject Pool participation required. Letter grade only
(AF).
III. Curriculum Justification(s)
Marketing is a fundamental and essential business function.
IV. Course Objectives, Student Learning Outcomes, Evaluation Instruments, and
Instructional Strategies for Skill Development
- Learning goals – Critical Thinking: (a) Students will demonstrate the various steps
that consumers and organizations go through in the decision-making process, marketing
segmentation and positioning strategies, and pricing strategies and (b) students will
demonstrate that they can integrate all this information into a set of marketing strategies
for firms.
- Learning goals – Ethics: (a) Students will demonstrate that they are aware of the
ethical and social responsibility issues in marketing and (b) students will demonstrate that
they will make marketing decisions using ethical, legal, and socially responsible choices
in a marketing context.
- Learning goals – Business Functions: (a) Students will demonstrate their
proficiency in the fundamental facts related to the marketing functions and practices for
the marketing mix (product, price, place, and promotion); marketing research, ecommerce/Internet marketing. (b) Students will demonstrate that they can explain how

marketing decisions are made using the basic business functions in a marketing context.
- Learning goals – Domestic & Global Environment: Students will demonstrate that
they can make marketing decisions in today’s global domestic and global marketing
environment (e.g. legal, regulatory, competitive, cultural and economic environmental
factors). (b) Students will demonstrate that they can differentiate between each of the
marketing environmental factors, and (c) students will demonstrate an understanding of
why marketers must integrate information on the uncontrollable factors into the decisionmaking process for a firm.
- Learning goals – International: Students will demonstrate an understanding of the
impact of internationalization on the marketing function in a firm, and (b) students will
explain the differences and similarities with basic global concepts such as culture, cultural
symbols, values, global consumers, global brands, and their role in marketing decision
making with the firm.
V. Outline of Subject Matter
This is an example of a course schedule that may be changed to accommodate
unpredictable variations in the pace of coverage, students’ needs, and so on. If changes in
the schedule are made, students will be held responsible for these changes as announced in
class. The topics listed below must be included in the course. Additional topics can be
added into the course based on the instructor’s personal preferences in teaching this course.
The required topics are also those that are included in the course assessment for MKTG
300.
Topics:
1. The Marketing Environments
2. Ethics and Social Responsibility in Marketing
3. Buyer Behavior
4. Global Marketing
5. Marketing Research
6. Marketing Segmentation, Targeting and Positioning
7. Product Strategy & Branding
8. Pricing Strategy
9. Marketing Channels, Wholesaling, and Retailing

10. Promotional Strategy and Integrated Marketing Communications
11. The Strategic Planning Process

VI. Methods of Instruction
 In-class exercises that involve group work.
 Written group assignment based on applying marketing principles to a marketing
situation.
 Examinations –multiple-choice questions are allowed.
 If there are assessment related requirements, they must be part of the syllabus and
the grading.
 Textbooks/Readings: There is no standardized text for all sections of MKTG 300.
Some examples of the texts that are used include:
o Kotler et al. (2010), Principles of Marketing, 13th Edition, Pearson.
o Lamb et al. (2013/14), MKTG, 7th Edition, Cengage Learning.
o Perreault et al. (2011), Basic Marketing, 18th Edition, McGraw-Hill.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.

2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those

materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

23. Hành vi tổ chức (Organizational Behavior)
I. General Information
Course number: HRM 360 Title: Organizational Behavior
Units: 3 credits Prerequisites: None.
Khái quát về sự thay đổi của hành vi con người trong tổ chức và những hàm ý đối với
quản trị. Những vấn đề nghiên cứu bao gồm: những động lực, tính cách và thái độ, sự hiểu
biết của con người, nhóm và đội, những tiêu chuẩn, sức mạnh và chính trị, xung đột, giao
tiếp, thiết kế công việc, văn hoá tổ chức, sự thay đổi tổ chức, lãnh đạo và những vấn đề về
văn hoá.
II. Catalog Description
Overview of the dynamics of human behavior in organizations and implications for
management. Motivation, personality and attitudes, human perception, groups and teams,
norms, power and politics, conflict, learning, communication, job design, organizational
culture, organizational change, leadership, and cross-cultural issues.
III. Course Justification
The course is aligned with the AEP of IB learning goals of critical thinking, team &
interpersonal skills, and management-specific learning goals.
IV. Course Objectives
- General Learning Goal - Critical Thinking: Students will apply basic concepts and
theories in organizational behavior to work situations. These will include (but not be
limited to) theories and concepts of personality, learning, motivations, teams/groups and
leadership.
- General Learning Goal - Team & Interpersonal Skills: Students will demonstrate
that they understand (a) team/group development in organizations (b) common errors in
team/group decision-making, and (c) basic principles of team/group management.
- General Learning Goal - Management-Specific Learning Goals: (a) Students will
demonstrate knowledge of individual-level processes in organizations, such as personality,
perception, attitudes, learning and reinforcement, and motivation (b) Students will
demonstrate knowledge of group-level and organization-level processes in organizations
such as power and politics, conflict, decision-making, leadership, ethics and culture.

V. Outline of Subject Matter
Topics to be covered in this class typically include:
1. Personality & Attitudes
2. Perception & Attribution
3. Learning
4. Motivation
5. Decision-making
6. Stress
7. Leadership
8. Job Design
9. Teams
10. Conflict
11. Power & Politics
12. Culture & Ethics
VI. Methods of Instruction
Method of instruction generally comprises a combination of lecture, class discussions, and
in-class exercises. Homework assignments, case studies, reports of issues in organizations
and group projects may be used to strengthen students’ knowledge of relevant
organizational behavior theories and applications.
Textbooks used in this class is: Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge (2017),
Organizational Behavior 17th Edition, published by Peason.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.

Class Participation
10%
Individual Assignment
20%
Group Project
20%
Final Exam
50%
Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
7. Make a notation of the exam dates.
8. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
9. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
10. No food or drinks will be allowed during an exam.
11. When time is called, stop writing.
12. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
9. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
10. Come prepared – read the readings assigned.
11. Turn off cell phones during classes.
12. Do not engage in individual discussions
13. No food in class time

14. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
15. Please use common courtesy and polite manners in class.
16. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

24. Chiến lược và chính sách kinh doanh (Business Strategy and Policy)
I. General Information
Course Number: MGMT 425 (GE Integrative Learning Capstone)
Title: Business Strategy and Policy Units: 3 credits
Prerequisites: ACCT 202 or 320, MGMT 300, MKTG 300, FIN 300, IS 301
Học phần tập trung vào việc vận dụng các lý thuyết và kỹ năng từ các học phần kinh
doanh khác. Học phần sử dụng phương pháp chủ yếu là nghiên cứu điển hình và những giả
định kinh doanh để hình thành nên các chiến lược kế hoạch kinh doanh. Sinh viên phải viết
báo cáo về chiến lược kinh doanh.
II. Catalog Description
Integration and application of knowledge, theories and techniques derived from the study
of business disciplines. Use of the case method and business simulations to formulate
business strategies and plans. Written reports required.
II. Curriculum Justification
Business Strategy and Policy (MGMT 425) is a CBA capstone core course that introduces
the principles of strategy formulation, implementation and competitive analysis. The
course helps students to develop skills and business judgment in crafting and implementing
strategies, securing and defending sustainable market position, in addition to defining firm
boundaries, so as to maximize long-term profits in the face of uncertainty.
This course is an Integrative Learning GE Capstone course in three important respects. First, the course takes a general management perspective that requires students to integrate
strategic formulation with strategic implementation. This enables students to view firm as
a whole and examine how important business processes and functions need to be mutually
reinforcing in order to generate sustainable competitive advantages.
- Second, students learn strategy formulation as an integration of internal and external
environmental analysis. The course analyzes a wide range of factors of a dynamic
environment that includes customers, suppliers, competitors, technologies, market
conditions, along with government and global forces. Combined with assessment of the
firm’s internal resources and capabilities, students learn how to shape organizational
purpose to evolving opportunities/threats with the goal of defending a sustainable market

position.
- Third, the course is multidisciplinary in nature. It helps students develop higher order
managerial skills that draw together ideas from lower division functional/ disciplinebased
courses, such as Accounting, Economics, Finance, Marketing, Organizational Behavior,
and Statistics, to address strategic management related problems. The application and
synthesis of the general theoretical frameworks and analytical tools from this set of
functional disciplines is essential for deriving advanced insights on strategic management
process. Because general managers are responsible for the entire organization, they must
be familiar with all of its elements, which include the functional areas. Such familiarity is
important because the functional areas impact organizational performance, which is one of
the ultimate concerns of strategic management. Organizational performance is a key
determinant of the health and survival of the organization. Though adopting this
multidisciplinary lens, students learn to develop a comprehensive understanding of how to
manage organizations strategically for achieving long-term success.
Through case-based discussions, simulation exercises, written assignments, team reports,
and exams, students learn to address business problems in a strategic way by integrating
and applying knowledge, theories and techniques derived from the study of all business
functions, practices and related theories.
Course content and instruction methods should be designed to fulfill the following CBA
undergraduate learning goals:
-

Critical Thinking (General)

-

Ethics (General)

-

Team & Interpersonal Skills Business Functions (Management-Specific)

-

Domestic & Global Environment (Management-Specific)

IV. Measurable Student Learning Outcomes, Evaluation Instruments, and
Instructional Strategies for Skill Development
A. Content-Based Outcomes – This course is designed to meet the GE Content- Based
Outcome relevant to “Knowledge of Human Cultures and the Physical and Natural World”
through the social scientific study of strategic management and policy.
1. Measurable Benchmarks – Upon successful completion of the course, students should
be able to:

a. Understand the components of the strategic management process
b. Conduct internal and external analyses of organizations
c. Apply the tools of industry analysis in understanding both domestic and
international market environments
d. Formulate business-level, corporate-level, and international strategies
e. Evaluate factors contributing to sustainable competitive advantage
f. Explain the impact of globalization on strategic management
g. Understand the purposes and mechanisms of interorganizational relationships
h. Design organizations for the international environment
i. Incorporate knowledge of world business, social and political events into strategic
decision making
j. Understand the issues related to the implementation of corporate, business and
functional strategies.
k. Develop ethical and social responsibility mind-sets towards local, regional, and
global communities.
2. Evaluation Instruments – Specific assignments will vary by instructor, but typical
assignments include written assignments, case-based discussions, simulation exercises,
team reports and exams that incorporate both theoretical and applied questions.
3. Instructional Strategies – Instructional strategies vary by instructor, but typically include
reading assignments, class lectures, in-class discussions, simulation exercises, team
learning assignments, and a variety of writing assignments.
B. Shared GE Skills-Based Outcomes
1. Critical Thinking (SLO – GE Essential Skill)
a. Measurable Benchmark – Upon successful completion of the course, students
should be able to demonstrate critical thinking as evidenced by their ability to acquire,
analyze, synthesize, and evaluate information relevant to strategic management. In
particular, students will demonstrate their ability to:
 Conduct strategic analysis in a variety of industries and competitive situations.
 Apply knowledge gained in earlier business courses to analyze strategic problems.
 Evaluate alternate solutions to strategic problems and provide well-reasoned

recommendations for strategic business problems.
b. Evaluation Instruments – Specific assignments will vary by instructor, but typical
assignments include case-based written analyses, business simulations, research papers,
and scenario-based exam questions that require students to demonstrate conceptual
learning and problem-solving skills.
 To develop students’ problem-solving skill, course assignments may focus on the
following dimensions:
-

What are the critical challenges a company faces?

-

What are the underlying issues a company must resolve in order to deal with the set
of critical challenges?

-

What strategic options should a company consider for resolving the underlying
issues?

-

Which of these options do you recommend?

-

What are the anticipated outcomes upon implementation?

 To develop students’ conceptual learning skill, course assignments may focus on the
following dimensions:
-

What is the current state of a company?

-

What are the key strategic concepts that can explain the existing organizational and
industry dynamics?

-

What are the predictable outcomes of a company’s actions?

-

What strategies should an organization formulate based on both internal and
external analysis?

-

What organization structure should be utilized for implementing a particular
strategy?

c. Instructional Strategies – Specific instructional strategies will vary by instructor, but
typical strategies may include:
 Design in-class exercise activities that help students to organize information,
develop lines of reasoning, put forth persuasive argumentation, and use what-if
analyses to evaluate action alternatives.
 Conduct case analysis and/or simulation-based exercise.

 Form team-based discussions and oral presentations.
 Use standardized rubrics for evaluating critical thinking skills.
2. Written Communication (SLO – GE Essential Skill)
a. Measurable Benchmark - Upon successful completion of the course, students
should be able to demonstrate effective writing process and outcome that conform to social
science conventions. Such written communication skills include developing core ideas,
formulating thesis statements, crafting arguments, synthesizing theoretical perspectives
and empirical evidence, citing appropriate sources using the American Psychological
Association standard, and adopting appropriate syntax and mechanics.
b. Evaluation Instruments - Specific assignments will vary by instructor, but typical
assignments include a series of case written analyses, research papers, and simulation
reports that require students to develop written communication skills in the course.
There should be at lease a total of 2,500 words in the various written assignments,
and these assignments must be a factor in evaluating students’ performance. Instructors
may choose to offer various writing assignments throughout the course or a cumulative
report/project. To help improve students’ writing skills, instructors are expected to provide
early feedback on writing assignments in the first one-third of the term; that is, the first
one-third of the fall and spring semester or the first one-third the summer term. Ongoing
evaluation and feedback throughout the term should also be offered, including the
opportunity for revision where needed.
Evaluation criteria for written assignments may include the following items:
-

Does the analysis/report illustrate a thorough understanding of the context and
purpose?

-

Does the analysis/report clearly communicate the central ideas?

-

Does the analysis/report use appropriate content to demonstrate the mastery of
subject matter?

-

Does the analysis/report following the NEU format?

-

Does the analysis/report use credible and relevant sources for developing ideas?

-

Is the analysis/report free of grammatical errors?

c. Instructional Strategies – Specific instructional strategies will vary by instructor, but
typical strategies may include:

 Using standardized rubrics to assess organization, content, reasoning, grammar, and
writing conventions.
 Explaining rubrics for writing expectations before and after the assignments.
 Discussing components of well-written analysis in class.
 Providing feedback on early drafts and allow for revision.
 Engaging in peer review/editing processes.
3. Inquiry and Analysis (SLO – GE Essential Skill)
a. Measurable Benchmark – Upon successful completion of the course, students
should be able to explore core strategic issues facing organizations, decipher complex
elements of internal and external business environments, collect and analyze empirical
evidence, and craft recommendations for developing and sustaining organizations’
competitive advantages in both domestic and global environments. For instance,
i. Students will apply knowledge gained in other functional-based courses, such as
Accounting, Economics, Finance, Marketing, Organizational Behavior, and Statistics to
analyze strategic problems.
ii. Students will develop their capacity to think strategically about a company, its
business position, and how it can gain sustainable competitive advantage.
iii. Students will learn to formulate strategy based on an integration of internal and
external analyses of the organization.
iv. Students can incorporate knowledge of world business, social and political
events into strategic decision-making.
b. Evaluation Instruments – Instructors should use appropriate evaluation
instruments, such as in-class discussions/exercises, case analyses, and research papers to
help students identity the key problems an organization faces, search for possible root
causes, collect supportive evidence to illustrate insightful patterns, and develop logical
conclusion through synthesizing multiple theoretical approaches.
In particular, these assignments may focus on the following dimensions:
-

Relevance: does the analysis bear on the subject on hand?

-

Causal linkage: are the logical antecedents or consequences of a particular argument
traced out?

-

Analysis: is reasoning consistent and logical?

-

Evidence: are data from the case, from personal experience or from general
knowledge used for support?

-

Clarity: is the analysis succinct and understandable?

c. Instructional Strategies – Specific instructional strategies will vary by instructor, but
the typical strategies should focus on building a comprehensive understanding of issues
related to strategic management. These may include:
i. Incorporate current social, economic and political events into lecture and in-class
discussions.
ii. Explore multiple perspectives in addressing a particular issue.
iii. Conduct in-class exercises that focus on problem identification, selection, and
solution.
iv. Instruct students on how to navigate library resources for conducting research.
v. Discuss the process of case analysis.
vi. Utilize multiple means for generating feedback (e.g., standardized rubric, instructor
written comments, and peer editing).
To help students develop inquiry and analysis skills, instructors may ask student to follow
the steps below for the case preparation process:
-

Carefully read the case, take notes, and sort case facts under a number of relevant
headings.

-

Use the discussion questions to guide thinking about the issues.

-

Formulate theories or hypotheses about what is going on within a company (e.g.,
"the company loses money on small orders"), modifying or rejecting them as new
information surfaces (e.g., "Table 2 shows that shipping costs per unit are higher for
small orders, but only for long-distance shipments").

-

Perform relevant analyses and use adequate tools for evaluating business data.

-

Prepare definite conclusions concerning the issues raised in the discussion
questions.

-

Anticipate the sequence of likely events upon implementing recommendations.

-

Bring detailed notes to class to help guide participation in class discussions.

V. Outline of Subject Matter

The topic outline for the course is the following:
1. Components of the strategic planning process
2. Tools of industry analysis and strategic analysis
3. Competitive strategy and competitive advantage
4. Corporate diversification and the analysis of diversified firms
5. Global and multinational corporate strategies
6. Implementation of corporate, business, and functional strategies in both domestic
and international market environments.
VI. Methods of Instruction
Instructors should use appropriate instruction methods that are consistent with the course
description. Examples of instruction methods for the course include:
• Class lecture/discussion
• Case analyses
• Individual and team written assignments
• Team project and discussions
• Simulations and exercises
• Team/individual presentations
• Media presentations
- Textbooks/Readings: Instructors should use appropriate textbooks that are consistent with
the course description. The following is a list of textbooks that are considered appropriate
for this course. This list is not complete and new textbooks can be added.
 Thompson Jr., Arthur A, A.J. Strickland III and John E. Gamble. Crafting &
Executing Strategy: Concepts and Cases, McGraw-Hill/Irwin.
 Wheelan, Thomas L. and J. David Hunger. Strategic Management and Business
Policy, Prentice-Hall.
- Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG

Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu

VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.

3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

25. Hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems)
I. General Information
Course Number: IS 300 Course Title: Management Information Systems
Units: 3 credits Prerequisite: None
Khái niệm và các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin, sự vận dụng trong các tổ
chức đương đại, sự phát triển và quản lý hệ thống thông tin và các xu hướng tương lai
trong hệ thống thông tin và công nghệ. Các dự án theo nhóm máy tính yêu cầu thống
nhất và vận dụng dựa trên hiểu biết về khái niệm và kỹ thuật hệ thống thông tin trong
môi trường kinh doanh.
II. Catalog Description
Information systems concepts and components, contemporary organizational applications,
development and management of information systems, and future trends in information
systems and technologies. Computer-based team projects requiring the integration and
application of conceptual and skills-oriented information systems knowledge in a business
environment.
III. Curriculum Justification
Management information systems (MIS) have become an integral part of every
organization in today's business world. It not only captures most business data, it also
embeds most business processes. Understanding and utilizing MIS is no longer a skill set
required by MIS employees only; it is an essential skill of all employees, regardless of their
functional area and managerial level.
Students need to be MIS literate – be able to understand basic terminologies and concepts
of how MIS works and be able to research learn new MIS concepts as they evolve. As an
entry level analyst, students need to know where and how to retrieve business data and use
technology to solve problems. They need to have the knowledge and the vocabularies to
effectively communicate to the MIS department. After the student advances to
management and executive positions, they need to know how to use technologies to make
better decisions, how to manage MIS projects, and the strategic impacts of new
technologies.
Upon completion, the student will meet the following three specific AEP of IB learning
goals:

– Critical Thinking
– Business Functions (MIS)
– Quantitative and Technical Skills
IV. Course Objectives
Students who pass IS 300 must demonstrate:
1. Understanding of MIS and its role in organizations
2. Knowledge of computer hardware and software
3. Knowledge of telecommunications and networks
4. Understanding of database and its application in business
5. Understanding of electronic business and applications
6. Understanding of issues in IS development and management
7. Ability to use information technology to solve business problems.
V. Outline of Subject Matter
Topics to be covered in this class typically include:
1. Foundation in Information Systems in Business
2. Competing with Information Technology
3. Computer Hardware
4. Computer Software
5. Demo-Writing a simple web page/FTP
6. Database Management Systems
7. Telecommunications and networks
8. Electronic Business Systems
9. Electronic Business Systems
10. Electronic Commerce Systems
11. Decision Support Systems
12. System Analysis and Development
13. Managing Information Systems Project
14. Security and Ethical challenges
15. Enterprise and Global Management

VI. Methods of Instruction
The preferred method for this course is lecture based. Depending on the individual
instructors, opportunities for class discussion, group work, and student presentations may
be considered. Instructors are strongly encouraged to introduce reallife cases studies of
how companies use Management Information Systems in business functions, such as
Accounting, Finance, Marketing, Human Resource Management, Operational processes,
and General Management. Instructors are required to assign hands-on problem-solving
course project that requires students to analyze and solve business cases using MIS, such
as spreadsheet, database management systems, telecommunication, networking and webbased system, or information system design and project management.
Instructors must assign homework, exercises, and projects that involves technology use of
internet, web-based search engine, spreadsheet, or database.
Required Texts: Baltzan P. and A. Phillips (2008), Business Driven Information Systems
1st Edition, McGraw Hill, ISBN 9780073195582.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:

1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.

Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

26. Nguyên lý quản trị (Principles of Management and operations)
I. General Information
Course Number: MGMT 300
Title: Principles of Management and Operations
Units: 3 credits
Prerequisites: None
II. Catalog Description
Principles and theories of management, organization theory, planning and control
techniques. Management of the overall organization and the production/operations systems
of organizations.
III. Curriculum Justifications
The Management and Operations introductory core course provides students an overview
of management functions and organizational environment and structure. The course
provides an important foundation for the study of business management that is based on an
understanding of basic management functions (i.e. planning, organizing, leading, and
controlling); along with guiding principles for decision-making. Students are also exposed
to the production/operations and supply chain management fundamentals as practiced in
modern organizational settings.
Embedded in the specific subject matter of the course is an appreciation of the following
advance education program undergraduate learning goals:
• Critical Thinking (General)
• Ethics (General)
• Business Functions (Management-Specific)
• Domestic & Global Environment (Management-Specific).
IV. Course Objectives
- Critical thinking: Students will demonstrate conceptual learning, critical thinking, and
problem-solving skills.
- Specific Learning goals for MGMT300: (a) Students will recognize and analyze the role
of managers in carrying out the functions of planning, organizing, leading and controlling
in a business and (b) Students will analyze the importance of operations management and
apply the tools and processes used in executing the action plan in alignment with the

strategic plan of the business organization.
- Ethics: Students will demonstrate awareness of ethical, social responsibility, and
citizenship issues and the necessity and obligation to apply them in decision making in the
local, regional, and global workplace.
- Specific Learning goals for MGMT300: (a) Students will demonstrate that they are aware
of the ethical and social responsibility issues in management and (b) Students will prepare
to make management decisions in the future using ethical, legal, and socially responsible
choices in a managerial context.
- (Management Specific) Business functions: Students will demonstrate understanding of
all business functions, practices and related theories and be able to integrate this functional
knowledge in order to address business problems.
- Specific Learning goals for MGMT300: (a) Students will demonstrate that they can
design, deploy, continuously improve and integrate the functions of planning, organizing,
leading and control in a business organization, and (b) apply operations management tools
and processes to solve business problems.
- (Management Specific) Domestic & Global Environment: Students will be able to
demonstrate knowledge of today’s domestic and global business environment (e.g., legal,
regulatory, political, cultural, and economic).
- Specific Learning goals for MGMT300: Students will demonstrate that they understand
the complexity in today’s domestic and global business environment (legal, regulatory,
political, cultural and economic), and (b) Students will demonstrate that they understand
the importance of customer and supply chains involving distributors, suppliers, and
partners around the world.
V. Outline of Subject Matter
The topic outline for the course is the following:
1. Evolution of management thinking
2. Environment and corporate culture
3. Managing ethics and social responsibility
4. Managerial planning and goal setting
5. Managerial decision making
6. Strategy formulation and execution
7. Designing organizations

8. Managing change and innovation
9. Managing quality and performance
10. Introduction to goods and services in operations management
11. Value chains, supply chain design
12. Managing inventories
13. Lean operating systems
14. Project management, scheduling
Optional additional topics include: leadership, managing teams, managing in a global
environment, process selection, design and analysis to be included at the discretion of the
instructor. At least one third, but no more than half of the instructional time should be
devoted to content related to Operations Management.
VI. Methods of Instruction
Instructors should use appropriate instruction methods that are consistent with the course
description stated in Section II and serve the course objectives listed in Section IV.
Instruction methods for the course include:
o Class lecture/examples/discussion

o Short case analyses/exercises/software

o Written assignments
o Simulation

o Team projects (optional)

Instructors should use appropriate text books that are consistent with the course description
stated in Section II and serve the course objectives listed in Section IV. Currently, no
single textbook provides the necessary breadth of topics. The following is illustrative:
-

Selected chapters from Daft. Management, Cengage

-

Selected chapters from Collier and Evans, OM: Operations Management, Cengage

Instructors may use a custom book. Additional readings and cases may be selected.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu

VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation
10%
Individual Assignment
20%
Group Project
20%
Final Exam
50%
Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.

4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

27. Tài chính kinh doanh (Business Finance)
I. General Information:
Course number: FIN 300 Title: Business Finance
Units: 3 credits Prerequisites: None.
Đây là học phần giới thiệu về tất cả các yếu tố chính trong kinh doanh, việc áp dụng
công nghệ thông tin và hệ thống quản lý thông tin trong các hoạt động tài chính như: (1)
Đánh giá giá trị thời gian của Tiền vốn, Rủi ro, Chi phí vốn, Cơ cấu Vốn, (2) các phương
thức huy động vốn (3) Các quyết định tài chính dài hạn (4) Các chính sách quản lý Vốn
lưu động (5) các vấn đề liên quan khác như Sáp nhập, Phá sản, Tài chính Quốc tế.
II. Catalog Description:
Introductory course for all business majors. Integration of computer applications and
management information systems in (1) Time Value of Money, Risk, Valuation, Cost of
Capital; (2) Capital Budgeting; (3) Long-Term Financing Decisions; (4) Working Capital
Policy and Management; (5) Financial Analysis and Planning; (6) International Finance;
(7) Special topics including Mergers, Acquisition and Bankruptcy.
III. Curriculum Justification:
The course is aligned with the CBA learning goals of critical thinking, business functions,
quantitative, technical skills and ethics.
IV. Course Objectives:
- Critical Thinking Learning Goal: Students will be able to (a) apply time value of money
concepts and the risk and return theory and show how they are related to the improvement
of business decisions and performance, and (b) show that an analysis of historical financial
performance and long-term financial planning can improve business decisions and value.
- Business Functions Learning Goal: Students will be able to (a) demonstrate that they
understand the advantages, and disadvantages and costs of the sources of long-term capital
(specifically bonds, preferred stock, and common stock) and how these sources can be used
to support the growth of business, and (b) apply capital budgeting techniques to make
longterm investment decisions.
- Quantitative and Technical Skills Learning Goal: Students will be able to (a) apply time
value of money quantitative techniques to business information and show how the

techniques are related to investment decisions and improvement of business performance,
and (b) demonstrate that they can evaluate a firm’s blended cost of capital and understand
how it is related to business value.
- Ethics Learning Goal: Students will be able to (a) distinguish ethical corporate actions
from ones that are not, and (b) understand how unethical behavior can lead to a loss of
value and decline of a firm.
V. Outline of Subject Matter:
Topics to be covered in this class typically include:
1. An overview of financial management and the roles of financial managers
2. Introduction to financial markets and institutions
3. Interest rates: Determinants of market interest rates and term structure of interest
rates
4. Financial statements, cash flows and taxes
5. Analysis of financial statements
6. Time value of money
7. Bond valuation
8. Stock valuation
9. Risk and rates of return
10. The weighted average cost of capital (WACC)
11. Basics of capital budgeting, cash flow estimation and risk analysis
12. Dividend policy and share repurchases
13. Introduction to multinational financial management
14. Financial planning and forecasting
15. Working capital policy and management
VI. Methods of Instruction:
Method of instruction generally comprises a combination of lecture, class discussions, and
in-class exercises. Homework assignments, case studies, reports of current financial topics,
and group projects may be used to strengthen students’ knowledge of relevant finance
theories and applications. This class can be offered as an online, hybrid, or flipped class,
with the approval of the department chair.

Textbooks used in this class are:

 Fundamentals of Financial Management by E.F. Brigham and J. Houston,
Thomson/South-Western.
 Fundamentals of Corporate Finance, by Brealey, Myers and Marcus;
McGrawHill/Irwin
 Essentials of Corporate
McGrawHill/Irwin

Finance

by

Ross,

Westerfield

and

Jordan;

 Principles of Corporate Finance by Brealey, Myers and Allen; McGraw-Hill/Irwin
 Intermediate Financial Management by Brigham and Daves; Thomson/SouthWestern
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.

3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

28. Kinh doanh quốc tế (International Businesses)
I. General Information
Course number: CBA 300 Title: International Business
Units: 3 credits Prerequisites: None
Học phần này giới thiệu bản chất, những khía cạnh khác nhau và môi trường của kinh
doanh quốc tế. Nhấn mạnh vào các chức năng kinh doanh, thực hành, và các quyết định
khi bị chi phối bởi các nhân tố tổ chức, xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa.
II. Catalog Description
Introduction to nature, dimensions, and environment of international business. Emphasis
on business functions, practices, and decisions as influenced by cultural, political,
economic, social, and institutional factors in various parts of world.
III. Curriculum Justification
CBA 300 provides an introduction to the exciting field of international business and to the
increasingly vital practice of global management. The focus of the course is upon basic
international business and economic concepts, institutions, environmental forces, and
management practices in the areas of exporting and importing, global marketing, human
resources management, finance, operations, and strategic planning.
The course also considers various economic, cultural, and environmental impacts on and
by international business and the political opposition they have created. With economic
globalization and increasing social connectedness through the Internet and mobile devices,
students are and will be impacted by international business as workers, consumers, and
citizens. Thus, knowledge of international business is increasingly important in becoming
an educated person and business professional.
IV. Course Learning Objectives
 Global Business Functions: How accountancy, finance, marketing, and HRM adjust
internationally and how strategic management, organizational design,
manufacturing, and supply chain management operate in a multinational firm.
 Global Environments: How historical, geographic, environmental, socio-cultural,
economic, political, legal, labor, and competitive factors affect the conduct of
international business.
 Global Critical Thinking: How the political, competitive, and technological drivers

of globalization operate and why they have met resistance from governmental,
labor, environmental, and anti-corporate forces.
 Global Ethics: How global companies affect their home and host countries, the
natural environment, and the economic development of poor nations.
V. Outline of Subject Matter:
Below is an example of a course outline developed to accompany Ball et al. International
Business, 13th edition (2013). Each unit takes approximately five weeks. Instructors
should cover at least 70% of this material even if using a different text.
CBA 300 should include both macro and managerial perspectives. Examples of the former
include the drivers of globalization and anti-globalization, economic theories of trade,
international institutions, global cultural, political, and legal environments, sustainability
issues, and the global monetary system and financial markets. Examples of the latter
include competitive strategies, organizational issues, assessing global markets, entry
modes, exporting and importing, and firm marketing, operations, supply chain
management, human resources, accounting, and finance.
Class lectures and assignments should generally follow the text, but also present updated
and supplemental information. The sequencing of topics may differ from the order
presented below.
1. Globalization and Anti-globalization
2. Trading and Investing and Trade Theories
3. International Institutions
4. Cultural Environments
5. International Business and Environmental Sustainability
6. International Political Environments and Trade Barriers
7. International Legal Environments and Intellectual Property
8. International Monetary System and Financial Markets
9. International Competitive Strategy
10. Organizational Design and Control
11. Global Leadership Issues
12. Assessing and Analyzing Global Markets

13. Entry Modes
14. Exporting and Importing
15. International Marketing
16. Global Operations and Supply Chain Management
17. International Human Resources Management
18. International Accounting and Financial Management
Below are some examples of optional topics relevant to CBA 300. Instructors may include
different optional topics from the ones listed.
1. International Business History
2. International Business and Cultural Change
3. Global Development, Inequality, and Consumption
4. The Dark Side of Global Business
5. Women and Work
VI. Methods of Instruction
CBA 300 is generally taught in a large-lecture format with over 100 students per class.
However, some sections are much smaller, enrolling 30-45 students. These different class
sizes influence the method of instruction.
 Larger classes typically rely on PowerPoint lectures and some videos or web-based
content. Student performance is measured through multiple-choice questions.
 Smaller classes also feature lectures and video, but can accommodate discussions
and student group assignments and presentations.
 Although CBA instructors have traditionally assigned different editions of Ball et
al. International Business, no standardized text is required for all sections. Some
examples of the texts that may be used include, but are not limited to, the following:
1. Ball, Donald A., Michael Geringer, Jeanne McNett, and Michael Minor (2013),
International Business: The Challenge of Global Competition, 13th edition, New
York: McGraw Hill/Irwin.
2. Cavusgil, S. Tamer, Gary Knight, and John R. Riesenberger (2008), International
Business: The New Realities, 4th Edition, Harlow, UK: Pearson Education Limited.
3. Daniels, John, Lee Radebaugh, and Daniel Sullivan (2014), International Business

Environments and Operations, 15th edition, New York: Pearson.
4. Hill, Charles W. L. and G. Tomas M. Hult (2016), International Business:
Competing in the Global Marketplace, New York: McGraw Hill Education.
5. Wild, John J. and Kenneth L. Wild (2015), International Business: The Challenges
of Globalization, 8th Edition, New York: Pearson.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.

Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

29. Quản trị quốc tế
(International and Comparative Management)
I. General Information
Course Number: MGMT 405 Title: International and Comparative Management
Units: 3 credits Prerequisites: MGMT 300, CBA 300, IS 301
Vai trò của quản lý trong kinh doanh quốc tế; các nghiên cứu quản lý so sánh và tác
động của môi trường đối với hiệu suất quản lý.
II. Catalog Description
Functions of management in international business; comparative management studies, and
the impact of the environment on management performance.
III. Curriculum Justification(s)
International and Comparative Management is an upper division management course that
teaches students how to apply management concepts and techniques in a multinational
environment, and how to adapt management practices to different economic, political, and
cultural contexts. It addresses the following AEP of IB undergraduate learning goals:
• Critical Thinking (General)
• Ethics (General)
• International (Management-Specific)
• Domestic & Global Environment (Management-Specific)
• Business Functions (Management-Specific)
IV. Course Objective(s)
- (Management Specific) Business functions:
Students will demonstrate
understanding of all business functions, practices and related theories and be able to
integrate this functional knowledge in order to address business problems. Students will be
able to:
• Demonstrate understanding of how to apply management concepts and techniques in
a multinational environment.
• Demonstrate understanding of how to adapt management practices to different
economic, political, and cultural contexts.

Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions, research
paper
-

(Management Specific) Domestic & Global Environment: Students will be able to

demonstrate knowledge of today’s domestic and global business environment (e.g., legal,
regulatory, political, cultural, and economic). Students will be able to:
• Demonstrate understanding of how to assess the drivers and consequences of
globalization, its impact on specific regions, and the emerging concerns about its
influences on countries around the world
• Demonstrate understanding of how to compare and contrast different political, legal,
and economic systems and technological forces and their impact on international
management
• Demonstrate understanding of the special challenges mangers face in the global
economy, including how national cultures affect management, international negotiation
on and communication and the management of ethical and social responsibility in
multinational corporations.
Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions, case
analysis, presentation, research paper
- (Management Specific) International: Students will demonstrate understanding of
the impact of internationalization on businesses. Students will be able to demonstrate
understanding of the impact of internationalization on all management functions.
Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions, case
analysis, presentation, research paper
- Ethics: Students will be able to demonstrate awareness of ethical, social responsibility,
and citizenship issues and the ability to apply them in decision making in the local, regional, and
global communities. Students will be able to demonstrate understanding and appreciation of the
need for ethics and social responsibility in international management, and the growing pressures
on firms to act in an ethically and socially responsible manner in their global business operations
Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions,
research paper
- Critical thinking: Students will demonstrate conceptual learning, critical thinking,
and problem-solving skills. Students will be able to:

• Ability to think cross-culturally, internationally and globally about management.
• Ability to analyze the impact of different economic, political, and cultural contexts on
all functions of management (planning, organizing, leading, and controlling), and know
how to adapt management practices to achieve organizational goals in a multinational
environment.
• Ability to solve management problems in a multinational environment.
Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions, case
analysis, presentation, research paper
V. Outline of Subject Matter
Topics to be covered:
 The economic, political, legal, and technological environment of international
management
 The meanings and dimensions of culture
 Managing across cultures
 Organizational culture and diversity in international management
 Cross-cultural communication and negotiation
 International strategy formulation and implementation
 Organizational structures of international and multinational corporations
 Managing political risks, governmental regulations, and alliances
 Management decision making and control in a multinational environment
Motivation across cultures
 Leadership across cultures
 Human resource management across cultures
 Ethics and social responsibility in a multinational environment
 International Entrepreneurship
VI. Methods of Instruction
a. Instructors should use appropriate instruction methods that are consistent with the
course description stated in Section II and serve the course objectives listed in Section IV.
Examples of instruction methods for the course include:
• Class lecture/examples/discussion

• Case analyses/exercises/software
• Written assignments
• Simulation
• Presentation
• Team project
b. Instructors should use appropriate text books that are consistent with the course
description stated in Section II and serve the course objectives listed in Section IV. The
following is illustrative:
• International Management: Culture, Strategy, and Behavior, 8th edition. Luthans & Doh;
Irwin McGraw-Hill.
- Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.

3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

30. Chính sách kinh doanh quốc tế
(International Business Policy)
I. General Information
Course Number: MGMT 406 Title: International Business Policy
Units: 3 credits Prerequisites: MGMT 300, CBA 300, IS 301
Phát triển các chiến lược và chính sách đa quốc gia. Nghiên cứu kinh tế quốc tế, phát
triển kinh tế, tiếp thị quốc tế, tài chính quốc tế, lập kế hoạch đa quốc gia, tổ chức và kiểm
soát, giao dịch quốc tế, hội nhập kinh tế và chính trị, khả năng cạnh tranh của các quốc gia,
quan hệ với xã hội chủ nhà và nghiên cứu quốc gia.
II. Catalog Description
Developing multinational strategies and policies. International economics, economic
development, international marketing, international finance, multinational planning,
organization, and control. International transactions, economic and political integration,
the competitiveness of countries, relations with host societies, and country studies. Case
studies and research projects.
III. Curriculum Justification(s)
The course provides insight into the scope, complexity, and problems of formulating and
implementing multinational strategies and policies.
It brings into focus the
interrelationship of economic, cultural, legal and political factors of host countries,
international organizations, and the managerial process.
Moreover, the course integrates such areas of study as international economics, economic
development, international marketing, and multinational planning, organization, and
control. Embedded in the specific subject matter of the course is an appreciation of the
following AEP of IB learning goals:
• Critical Thinking (General)
• Business Functions (Management-Specific)
• Domestic & Global Environment (Management-Specific).
IV. Course Objective(s)
• (Management Specific) Business functions:
Students will demonstrate
understanding of all business functions, practices and related theories and be able to

integrate this functional knowledge in order to address business problems. Students will
be able to:
• Demonstrate understanding of how multinational companies formulate successful
strategies to compete internationally.
• Understand basic configurations of multinational strategies and structures, given the
challenges associated with learning, innovation and knowledge management across
borders.
Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions, research
paper
• (Management Specific) Domestic & Global Environment: Students will be able to
demonstrate knowledge of today’s domestic and global business environment (e.g., legal,
regulatory, political, cultural, and economic). Students will be able to:
• Demonstrate understanding of global strategy, globalization, its drivers, and the
analysis of industry opportunities and threats in the global market place.
• Demonstrate understanding of the special challenges mangers face in the global
economy, including how national cultures affect management, international
negotiation and communication and the management of ethical and social
responsibility in multinational corporations.
Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions, research
paper
• Critical thinking: Students will demonstrate conceptual learning, critical thinking,
and problem-solving skills.
• Research and examine systematically the strategic problems facing managers of
multinational companies and critically evaluate potential solutions to these problems.
• Make logical and defensible recommendations that are consistent with the relevant
facts, and effectively communicate these recommendations both orally (e.g., presentations,
class discussion) and in writing.
Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions, research
paper
V. Outline of Subject Matter
Topics to be covered:

1. Culture and multinational management
2. International negotiation and cross-cultural communication
3. Institutional context of multinational management
4. Managing ethics and social responsibility challenges in multinational management
5. Strategic management in the multinational company: managing competition,
leveraging resources and capabilities
6. Multinational participation strategies, market entry strategies
7. Organizational designs for multinational companies
8. International strategic alliances
9. International human resources management
10. Small business and international entrepreneurship
Additional topics may include: corporate governance around the world, leadership in
multinational companies
VI. Methods of Instruction
a. Instructors should use appropriate instruction methods that are consistent with the course
description. Examples of instruction methods for the course include:
• Class lecture/examples/discussion
• Case analyses/exercises/software
• Written assignments
• Simulation
• Team project
b. Instructors should use appropriate text books that are consistent with the course
description. The following is illustrative:
 Cullen, John B. and Parboteeah, K. Praveen (2014). Multinational Management: A
Strategic Approach, 6th edition, Cengage.
 Peng, Mike W., (2013) Global Strategy, Cengage.
Instructors may use a custom book. Additional readings and cases may be selected.
- Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.

VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a

poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

31a. Kinh tế quốc tế (International Economics)
I. General Information:
Course number: ECON 372 Title: International Economics
Units: 3 credits Prerequisites: None.
Học phần này nghiên cứu tầm quan trọng của kinh tế quốc tế; Nghiên cứu quá trình
hình thành, phát triển và những đặc điểm mới của nền kinh tế thế giới, nội dung và tính
chất của các quan hệ kinh tế quốc tế; nghiên cứu dòng vận động của các luồng hàng hóa
và dịch vụ giữa một quốc gia với các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trong nền kinh tế thế
giới; nghiên cứu những chính sách thương mại quốc tế nhằm điều tiết các dòng vận động
này và tác động của các chính sách đó đến phúc lợi của quốc gia.
II. Catalog Description:
This course investigates the importance of international economics; learns about the
process of development and major characteristics of the world economy as well as the
content and feature of international economics relations; analyzes the factor movements
of goods and services among nations and other regions in the world economy; investigates
international trade policies in order to adjust the policy’s impacts and other factor
movements of the policy on welfare.
III. Curriculum Justification:
The course is aligned with the CBA learning goals of critical thinking, business functions,
quantitative, technical skills and ethics.
IV. Course Objectives:
Complete the course successfully, students should be able to:
-

Discuss and explain specific policy issues such as ‘environmentalism as
protectionism’; international dumping; the choice of exchange rate regime; the
desirability of free capital flows

-

Apply a specific framework to illustrate the connection between a variety of models
and approaches. Explain the connections between Ricardian, Heckscher-Ohlin and
the specific factors models in trade theory, or between the ‘monetary approach’ and
the ‘asset approach’ in exchange rate theory

-

Explain how international economic theory has been shaped by real world events.

V. Outline of Subject Matter:
Topics to be covered in this class typically include:
International trade:
International trade covers the reasons for trade and explanation of trade patterns and the
gains accruing from trade or from restricting trade. These are core areas and call for
extensive coverage. Linked to this core are a number of specific issues which must also be
studied: increasing returns and trade; international factor movements; growth and trade;
income distribution and trade; economic integration; multinational enterprises; and ‘Northsouth’ issues. Empirical evidence supplements the theoretical treatment. The European
Union (EU), World Trade Organization (WTO) and the United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD) are institutionally involved in trade policy issues and
their major concerns are included in the subjects to be studied.
International finance:
International finance covers the balance of payments, exchange rates and open-economy
macroeconomics. Linked to this core are a number of specific issues which must also be
studied: national income accounting; spot and forward markets; parity conditions;
exchange rate determination; exchange rate regimes; exchange rate stability and currency
crises; and currency unions. Empirical evidence, though often inadequate and conflicting,
is relevant in many areas. Issues associated with the European Monetary System (EMS),
the International Monetary Fund (IMF) and, in general, with international monetary
relations are also included in the syllabus.
VI. Methods of Instruction:
Method of instruction generally comprises a combination of lecture, class discussions, and
in-class exercises. Homework assignments, case studies, reports of current financial topics,
and group projects may be used to strengthen students’ knowledge of relevant finance
theories and applications.
Textbooks used in this class are:
-

Krugman, P., M. Obstfeld and M. Melitz. International Economics: Theory and
Policy. Boston, Mass.; London: Pearson/Addison-Wesley, 2014. Pearson global
edition; tenth edition [ISBN 9781292019550].

-

Land, L. Exchange Rates and International Finance. Harlow: Prentice Hall, 2014.
Sixth edition [ISBN 978-0273786047].

Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged

to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class

attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

31b. Kinh tế phát triển (Introduction to Development Economics)
I. General Information:
Course number: ECON 366 Title: Introduction to Development Economics
Units: 3 credits Prerequisites: None.
Kinh tế phát triển là môn học thuộc hệ thống các môn kinh tế học, nghiên cứu
nguyên lý phát triển kinh tế trong các điều kiện kém phát triển. KTPT dựa trên cơ sở các
lý thuyết về phát triển được hệ thống hóa dưới dạng các mô hình lý luận, thực tiễn và những
bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế của các nước phát triển và đang phát
triển để tìm ra những vấn đề mang tính quy luật, những xu hướng cơ bản của quá trình
chuyển một nền kinh tế từ trạng thái phát triển thấp sang trạng thái phát triển cao hơn. Để
có thể vận dụng được những nguyên lý cơ bản trong thực tiễn phát triển của các nước, học
phần còn đưa ra các luận cứ, phương pháp và nội dung hoạch định các chính sách phát
triển nhằm giải quyết được những vấn đề cụ thể về kinh tế và xã hội mà các nước đang
phát triển quan tâm, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng quốc gia trong từng giai đoạn
phát triển nhất định. Môn học đặt mục tiêu nghiên cứu chính cho các nước đang phát triển,
nhưng có sự phân tích, xử lý tình huống, vận dụng và đề xuất cụ thể đối với quá trình phát
triển kinh tế của Việt Nam.
II. Catalog description:
Development Economics is the subject in a system of economics, which studies about the
principles of economic development in underdeveloped conditions. Development
Economics is based on developmental theories in order to find out the principles as well as
the basic trends of transition from a low development status to a higher one. The course
aims to study the developing countries in general, however the analysis, problem solving,
specific applications are applied for the economic development of Vietnam in particular.
III. Curriculum Justification:
This course is an introduction to the field of Economic Development. The course is aligned
with the CBA learning goals of critical thinking, business functions, quantitative, technical
skills and ethics.
IV. Course Objectives:
The object of this course is to gain a greater understanding of economic development, to

analyze economic problems of developing countries and to discuss strategies for achieving
inclusive growth and reducing poverty and extreme inequality.
V. Outline of Subject Matter:
Topics to be covered in this class typically include:
1. Introduction Why study development economics? Patterns of development
INTRO: Video Pathways to Development, UNDP 2010
2. Measuring Growth and Development How do you measure growth and
development development? What are some of the common indicators? INTRO
Video: Hans Rosling: The best stats you have ever seen.
3. Economic growth: key concepts and theories What makes countries grow? What
are some of the characteristics of high growth economies?
4. What is the role of government in growth?
5. Inequality and Poverty: What do we mean by inequality? How is inequality
related to poverty and development?
INTRO: Movie “Poor Us: an animated history of poverty”
6. Population: What is the relationship between population growth and poverty?
What are the causes of rapid population growth, the effects of such growth, and
policy options?
INTRO: Video “7 Billion: How Did We Get So Big So Fast?”
7. Education: What is the relationship between education and development?
INTRO: Movie “Girl Rising”
8. Health: What is the reality of health conditions in developing countries? What
are some of the challenges to improving health conditions in developing
countries?
9. Savings and investment: How do different sources of savings and investment
affect growth and development? What is the role of Foreign Direct Investment?
10. Agriculture and industry in development: What is the role of agriculture in
developing economies? How does industry affect development?
VI. Methods of Instruction:
Method of instruction generally comprises a combination of lecture, class discussions, and
in-class exercises. Homework assignments, case studies, reports of current financial topics,
and group projects may be used to strengthen students’ knowledge of relevant finance

theories and applications.
Textbooks used in this class is: Economics of Development (7th edition) by D. Perkins, S.
Radelet, D. Lindauer and S. Block.
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments

will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

31c. Các vấn đề môi trường của kinh tế thế giới (Environmental Issues of world
economy)
Required Text: Field, Barry C. and Martha K. Field Environmental Economics, 5th Edition
(San Francisco, CA: McGraw-Hill, 2015).
Course Description:
The theory of externalities and market failure will provide the basis for applying
microeconomic concepts to the study of environmental improvement. Analytical tools,
particularly benefit-cost analysis, will be explained and applied to problems with
environmental dimensions. Criteria and strategies used in the development and
implementation of environmental policies will be defined and summarized. The past and
present state of environmental well being with respect to air, water and waste management
will be summarized. Theoretical and policy formulations will be pursued with respect to
environmental management issues such as air and water quality, and solid and hazardous
waste.
Course Objectives:
1.
2.
3.

To apply microeconomic theory to the study of environmental issues.
To identify and critically evaluate alternative environmental policy instruments.
To develop written and verbal skills in communicating an environmental economic
perspective.

Homework Assignments
The student will complete four homework assignments that involve problem-solving and/or
written analysis of environmental economic circumstances. The assignments will be
submitted in class. The specific details of these assignments will be explained in class lecture.
The assignments will be sent by E-Mail one week prior to the due dates.
Tests and Grading:
The midterm and final examinations are short essay, problem solving, and multiple choice
in design. Students will be given two hours to complete the exams.
Your grade in Economics 306 will be determined as follows:

Total Maximum Points
Video Project/Paper
Homework Assignments
Midterm Examination
Final Examination
Total

Grading Scale

100 (14.2%)
200 (28.6%)
200 (28.6%)
200 (28.6%)
700 (100%)

Total Accumulated Points

90 - 100%
80 - 89%
70 - 79%
60 - 69%
Below 60%
A grade of C is required for credit if
option.

Final Course Grade

630 - 700
A- to A
560 - 629
B- to B+
490 - 559
C- to C+
420 - 499
D- to D+
0 - 359
F
this course is being taken under the credit/no credit

31d. Châu Á và toàn cầu hóa (Asia and Globalization)
Requirements
Class Participation
Attendance
10%
Discussion
20%
Presentation
30%
Term Paper
40%
Attendance and Class Participation
Every student is expected to attend all class meetings, read all of the required reading
materials and actively take part in class discussion.
Term Paper Plan Statement
The term paper may be on any topic or issue related to the course. Students should
consult with the instructor about potential term paper topics and submit a two-page,
double-spaced plan of the term paper (with references) on Monday, May 12, 2014.
Term Paper
Term papers should be in fourteen to fifteen page range (double-spaced) and follow the
standard format of academic writing, with footnotes and bibliography. Term paper will be
due on Monday, June 16, 2014.
[Course Schedule]
Week 1 Course Introduction
Week 2 Theories of Globalization
Required Reading:
Waters, Malcolm. 2001. Globalization. London: Routledge. p.1-59.
Wallerstein, Immanuel. 1976. The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the
Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York:
Academic Press. pp. 229-233.
Marx, Karl and Friedrich Engels. 1978. “Manifesto of the Communist Party.” In The MarxEngels Reader. Robert C. Tucker (ed.). New York: Norton. p.473-500.
Suggested Reading:
Huntington, Samuel P. 1993. “The Clash of Civilizations.” In Foreign Affairs. 72(3).
Week 3 Japan as a “Model Country of Modernization”
Required Reading:
Hall, J. Whitney. 1965. “Changing Conceptions of the Modernization of Japan” in Marius
B. Jansen (ed.), Changing Japanese Attitudes toward Modernization. pp.7-41.
Vogel, Ezra A. 1965. “Kinship Structure, Migration to the City, and Modernization.” In R.

P. Dore (ed.), Aspects of Social Change in Modern Japan. Princeton, New Jersey:
Princeton University Press. pp.91-111.
Hsu, Francis L. K. 1975. “Iemoto and Industrialization” in Francis L. K. Hsu, Iemoto: The
heart of Japan. New York: John Wiley & Sons. pp. 201-238.

Week 4 Creating Corporate Culture in Japan
Required Reading:
Brown, William. 1974. “Japanese Management: The Cultural Background.” in Takie
Sugiyama Lebra and William P. Lebra (eds.), Japanese Culture and Behavior. Honolulu:
The University Press of Hawaii. pp.174-191.
Kondo, Dorinne K. 1990. “Disciplined Selves.” In Dorinne K. Kondo, Crafting Selves:
Power, gender, and discourses of identity in a Japanese workplace. Chicago: University
of Chicago Press. 76-115.
Rohlen, Thomas P. 1974. “Sponsorship of Cultural Continuity in Japan: A company
training program.” in Takie Sugiyama Lebra and William P. Lebra (eds.), Japanese Culture
and Behavior. Honolulu: The University Press of Hawaii. pp.332-341.
Recommended Reading:
Gilson, Ronald J. and Roe, Mark J. “Lifetime Employment: Labor Peace and the Evolution
of Japanese Corporate Governance.” Columbia Law Review: 99(2). pp. 508-540.
Week 5 Contemporary Japan: Same or Different?
Required Reading:
Kondo, Dorinne K. 1990. “Company as Family?” In Dorinne K. Kondo, Crafting Selves:
Power, gender, and discourses of identity in a Japanese workplace. Chicago: University
of Chicago Press. 199-225.
Fuller, Ellen V. 2009. “Uncertainty, Trust, and Commitment: Defining the self in relation
to employment at Transco.” And “Identity and Perception at Transco: Manifestations of
confusion.” in Going Global: Culture, gender, and authority in the Japanese subsidiary of
an American corporation. Philadelphia, PA: Temple University Press. 55-116.
Sugimoto, Yoshino. 2003. “Varieties in Work and Labor” in Yoshino Sugimoto, An
Introduction to Japanese Society (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.
pp.86-114.
Week 6 Traditional China
(I) Land, Lineage, and Ancestors
Required Reading:
Potter, Jack M. 1970. “Land and Lineage in Traditional China.” In Family and Kinship in
Chinese Society, Maurice Freedman ed. Stanford: Stanford University Press. pp. 121-139

Watson, James L. 2003. “Hereditary Tenancy and Corporate Landlordism in Traditional
China: A Case Study.” In Village Life in Hong Kong, James L. Watson and Rubie S.
Watson eds., Hong Kong: The Chinese University Press. pp. 145-168.
Suggested Reading:
Fei, Xiaotong. 1992. From the Soil: The foundations of Chinese society. Berkeley:
University of California Press. pp.37-44, 80-86, and 114-119
(II) Male Domination and Issues of Female Agency
Required Reading:
Greenhalgh, Susan. 1977. “Bound Feet, Hobbled Lives: Women in Old China.” Frontiers:
A Journal of Women Studies 2(1): 7-21.
Topley, M. 1975. “Marriage Resistance in Rural Kwangtung,” in Margery Wolf and
Roxane Witke (eds.) Women in Chinese Society, Stanford: Stanford University Press. pp.
67–88.
Suggested Reading:
Honig, Emily. 1985. “Burning Incense, Pledging Sisterhood.” Signs 10(4): 700-714.
Week 7 “Socialist Modernization” and Revolutionary China
Required Reading:
Blake, Fred C. 1979. “Love Songs and the Great Leap.” American Ethnologist 6(1): 41-54.
Fairbank, John K. and Goldman, Merle. 1998. “Establishing Control of State and
Countryside” and “The Great Leap Forward” in China: A new history. Cambridge: Harvard
University Press. pp.345-382 .
Mao, Zedong. 1967. “Report on an Investigation of the Peasant Movement in Hunan:
March 1927.” In Zedong Mao, Selected Works of Mao Tse-Tung. Peking: Foreign
Language Press. pp.44-46.
Suggested Reading:
Yuan, Gao. 1987. “Smashing the Four Olds” and “Cleaning Our Own Nest” in Born Red:
A chronicle of the Cultural Revolution. Stanford: Stanford University Press. 85-98.
Week 8 Limits of Socialist Modernization
Required Reading:
Jun Jing. 1999. “Villages Dammed, Villages Repossessed: A Memorial Movement in
Northwest China.” American Ethnologist 26(2): 324-43.
Robinson, Jean C. 1985. “Of Women and Washing Machines: Employment, Housework,
and the Reproduction of Motherhood in Socialist China.” The China Quarterly 101: 3257.
Whyte, Martin K. 1979. “Revolutionary Social Change and Patrilocal Residence in China.”
Ethnology 18(3): 211-227.

Week 9 Traditional Korea & Japanese Colonialization
Required Reading:
Cumings, Bruce. 2005. “Eclipse, 1905-1945.” In Korea’s Place in the Sun. New York:
Norton. pp. 139-184 (Start reading).
Janelli, Roger L. and Janelli, Dawnhee Yim. 1982. “Families of the Twisongdwi Lineage.”
In Roger and Dawnhee Yim Janelli, Ancestor Worship and Korean Society. Stanford,
Calif.: Stanford University Press. pp.28-57.
Suggested Reading:
Cumings, Bruce. 2005. “The Virtues.” In Bruce Cumings, Korea’s Place in the Sun. New
York: Norton. pp.19-85.
Week 10 Militarized Modernity & South Korean Democratization
Required Reading:
Chun, Soonok. 2003. “The Korean Textile Industry and the Peace Market.” In Chun
Soonok, They Are Not Machines: Korean women workers and their fight for democratic
trade unionism in the 1970s. Ashgate. 45-65.
Moon, Seungsook. 2005. “The Historical Roots and the Rise of Militarized Modernity”
and “Mobilized to Be Martial.” In Seungsook Moon, Militarized Modernity and Gendered
Citizenship in South Korea. Durham: Duke University Press. pp.17-67
Kim, Choong Soon. “The Culture of Korean Industry.” In Choong Soon Kim, The Culture
of Korean Industry: An ethnography of Poongsan Corporation. pp. 199-217.
Suggested Reading:
Chun, Soonok. 2003. “Vulnerability at Work.” In Chun Soonok, They Are Not Machines:
Korean women workers and their fight for democratic trade unionism in the 1970s.
Ashgate. 79-105.
Week 11 Changes in Contemporary Korea
Required Reading:
Kim, Myung-Hye. 1996. “Changing Relationships between Daughters-in-Law and
Mothers-in-Law in Urban South Korea.” Anthropological Quarterly 69(4): 179-192.
Kim, Wang-Bae. 2004. “Migration of Foreign Workers into South Korea: From Periphery
to Semi-Periphery in the Global Labor Market.” Asian Survey 44(2): 316-335.
Kim, Andrew E. and Park, Innwon. 2006. “Changing Trends of Work in South Korea: The
Rapid Growth of Underemployment and Job Insecurity.” Asian Survey 46(3): 437-456.
Suggested Reading:
Lim, Timothy C. 2003. “Racing from the Bottom in South Korea? The Nexus between
Civil Society and Transnational Migrants.” Asian Survey 43(3): 423-442.
Week 12 Making of Post-Mao Working Class (I)

Required Reading:
Lee, Ching Kwan. 2007. “The Unmaking of the Chinese Working Class in the Northeastern
Rustbelt.” In Ching Kwan Lee (ed.), Workings in China: ethnographies of labor and
workplace transformation. London: Routledge. 15-37.
Kim, Jaesok. 2013. Chinese Labor in a Korean Factory: Class, Ethnicity, and Productivity
on the Shop Floor in Globalizing China. Stanford: Stanford University Press.
Screening Documentary Film:
China Blue (2005, Teddy Bear Films, Inc.) or Mardi Gras
Week 13 Making of Post-Mao Working Class (II)
Yang, Jie. The Crisis of Masculinity: Class, gender and kindly power in post-Mao China.
American Ethnologist 37(3): 550-62.
Zhang, Xia. Ziyou (Freedom), Occupational Choice, and Labor: Bangbang in Chongqing,
People’s Republic of China. International Labor and Working-Class History. 73: 65-84.
Zheng, Tiantian. 2007. “From Peasant Women to Bar Hostesses: ethnography of China’s
karaoke sex industry.” In Workings in China: ethnographies of labor and workplace
transformation. Ching Kwan Lee (ed.) London: Routledge. 124-144.
Week 14 Localized Globalization: Japanese Popular Culture & “Korean Wave”
Required Reading:
Koichi Iwabuchi. 2002. “Localizing Japan in the booming Asian markets.” In Recentering
Globalization: Popular culture and Japanese transnationalism. pp. 85-120. Durham: Duke
University Press.
Kang Myoung Seok. 2007. “A Korean Phenomenon: TV dramas take on a life of their
own.” Koreana 21, no. 4. 8-13.

31e. Hiện đại hóa trong môi trường toàn cầu (Modernization in Global Perspective)
Learning Outcomes
Students will be able to:
1. Describe, measure and assess the different goals pursued in international

development;
2. Understand and critically evaluate some of the prevalent theories in the field;
3. Describe, analyze and critique the role of key international financial institutions, states,
firms, and civil society organizations in the context of global development;
4. Enhance their skills in oral and written communication.
Grades will be assigned as follows:
Attendance and participation: 30% of final grade
Reading presentation: 30% of final grade
Final Paper: 30% of final grade
Final presentation: 10% of final grade
READINGS
1. Introduction: conceptualising globalisation critically
We interrogate the very concept of modernization. Is it a system? A process? When did it
begin? What does it mean to look at it sociologically, historically, politically,
economically? What is meant by such cognate terms as ‘globalism’ and ‘globality’?
•
•
•
•

Core readings: Mann, M. (2013) ‘Globalizations’ (pp. 1-12), in The Sources of Social
Power, Vol. 4: Globalizations, 1945-2011. Cambridge: CUP. (e-book) Meyer, J. W. (2007)
‘Globalization: Theory and Trends’, International Journal of Comparative Sociology 48(4):
261-273.
‘Communications’, ‘networks’ and ‘space/time compression’
If one idea ties together the diverse literature on globalisation, it is that communication has
accelerated, and space and time have become ‘compressed’, as messages, information,
ideas, commodities, money, people, and so on, move ever more extensively and rapidly
around the globe. This is frequently linked to the idea that new kinds of social networks
are forming in this new context. We explore these ideas.
Case Study: Global production and China as world factory, Sophia Woodman
In this class, we will consider how production processes have been remade in an era of
global economic integration, exploring some different ways of thinking about the forces
involved in turning China into a factory for the world. Should we think of these changes as
mainly driven by capital? To what extent is the state also an actor? How about labour?
How do the different scales on which these sets of actors operate contribute to shaping the
conditions of the ‘world factory’? We will also explore how the specific institutional

landscape of work and residence in contemporary China has facilitated the integration of
Chinese factories into global chains of production.
Economic processes: trade, markets, capitalism
Most conceptions of globalisation emphasise the role of economics, trade, market
exchange, capitalism, and high finance. With an often unspoken nod to Marx, economics
processes are seen as an infrastructure that drives changes in other aspects of social life. Is
this true? What has changed economically in recent decades? How uniform are these
processes? What does ‘capitalism’ have to do with it?
Case Study: Financialisation of the economy,
Is finance, to quote sociologist Saskia Sassen, ‘the steam engine of our epoch’, present
everywhere directly or indirectly, simultaneously beneficial and destructive in its effects?
How did financial markets and institutions become global, and what does it mean to say
that? In what ways are they not global at all? What do financiers do, and what do financiers
and finance do for us? What do the vast sums of money quoted in analyses of and debates
about the financial industry actually mean? We explore how new financial instruments and
the logics that underpin and justify them have extended into new markets and across
borders and in the process remade not just the banking industry or stock exchanges but
fundamental understandings of politics of ethics
Political processes: states, nations, empires, colonialism and hegemons
How has politics served to integrate the world over the centuries? How are those processes
changing? How has political domination, authority and legitimacy been created at ever
larger scales? What are the possibilities and limits of this trend?
Case Study: Globalisation and social/political movements
Contemporary movements emerge, mobilise and operate within a global context. Ideas,
tactics and resources are diffused across countries and continents and both Political
Opportunities and targets of mobilisation are no longer confined to the nation state in which
protest arises. In this lecture we will consider globalisation as context, process and ideal in
social movement enterprises.
Ideological processes: religion, science, ‘-isms’, and beliefs
Ideas and beliefs travel and spread around the globe, and have done for centuries. What are
some of the major ways this has happened? Are there global belief systems? Much of the
literature on globalisation emphasises global ‘culture’, but we focus more on a broad
concept of ideology and the conditions that accompany the movement of ideas and beliefs.
Case Study: ‘Neoliberalism’ as a world ideological movement
The term ‘neoliberalism is often used in ways that are almost synonymous with
globalisation itself. Here we try to distinguish neoliberalism as an ideological formation

with a history of articulation and growth. To what extent is it prescriptive versus
descriptive? Is it reaching its limits, or will it continue to shape and reflect the world’s
political economy?
Conclusion and review
This last class is relatively open. It is an opportunity to look back at the course and get an
overview, and to raise any outstanding questions. No new readings are assigned for this
week, but students are encouraged to re-read or catch up on materials from the course, and
to write down a few questions in advance, before coming to class

32. Kế toán quốc tế (International Accounting)
I. General Information
Course number: ACCT 465 Title: International Accounting
Units: 3 credits Prerequisites: ACCT 201, ACCT 202, IS 301
Trình bày lý luận và thực tiễn về hệ thống kế toán hiện hành và viễn cảnh quốc tế. So
sánh hệ thống kế toán ở các nước và hệ thống kế toán thịnh hành ở Mỹ. Phân tích chuẩn
mực kế toán và kiểm toán quốc tế. Nghiên cứu và thực hành trên máy tính là yêu cầu bắt
buộc đối với học phần này.
II. Catalog Description
Contemporary accounting theory and practice from an international perspective.
Comparative accounting systems in various countries based on prevailing practice in the
United States. Analysis of international accounting and auditing standards. Laboratory
and/or class computer applications required.
III. Curriculum Justifications
The curriculum is designed to teach international accounting topics transfer pricing, foreign
currency translation and hedging foreign exchange risk. The course covers topics such as
International Financial Reporting Standards and Comparative Accounting. The course also
addresses such concepts as international taxation, corporate governance and financial
reporting issues.
IV. Course Objectives
The primary objective of the course is to develop integrative knowledge and skills in
addressing the complex and interdisciplinary nature of international accounting, to ensure
policy compliance, and to evaluate its managerial impact on business. The following
specific course objectives will be accomplished.
(1) To understand the importance and issues of international accounting;
(2) To demonstrate how international accounting standards are utilized in the
Corporate Annual Report;
(3) To identify the financial and managerial impact of international accounting
standards;
(4) To understand the rationale for using different accounting principles in different
countries;

(5) To understand the impact of taxation on accounting principles;
The aforementioned objectives are utilized in the Learning Goals as follows:
- Learning Goal – Critical Thinking: (a) Students will be able to understand the role of
accounting information in management decision making and how management accounting
contribute to business strategy development. (b) Students will be able to understand the
implication of international accounting principles on the conduct of international business.
- Learning Goal – Interpersonal, Leadership & Team Skills: (a) Students will be able to
work in a coordinated manner for the purpose of achieving a common goal. (b) Students
will be able to engage in business discussion - accepting other ideas and offering their own
opinions.
- Learning Goal – Social Responsibility: (a) Students will be able to determine how
international accounting standards lead to increased corporate social responsibility. (b)
Students will be able to access how individual companies are utilizing international
accounting standards in meeting global concerns.
- Learning Goal – Business Functions Skills: (a) Students will be able to relate the various
disciplines within the School of Business to the dynamic international business climate. (b)
Students will be able to integrate their knowledge into the current international business
environment with an ability to understand the various cultural effects on international
business.
- Learning Goal – Quantitative and Technical Skills: (a) Students will be able to conduct
corporate annual report analysis. (b) Students will be able to read corporate annual reports
and calculate appropriate comparisons between companies in different countries.
- Learning Goal – Domestic and Global Environment: Students will be able to understand
the reasons behind a company’s business involvement in countries around the world and
how such involvement is complicated by the international accounting standards followed
within countries of the world.
V. Outline of Subject Matter
This is an example of a course schedule that may be changed to accommodate
unpredictable variations in the pace of coverage, students’ needs and so on. If changes in
the schedule are made, students will be held responsible for these changes as announced in
class. The topics listed below must be included in the course. Additional topics can be

added into the course based on the instructor’s personal preferences in teaching this course.
The required topics are also those that are included in the course assessment for ACCT
465.
Topics are following:
1. Introduction to International Accounting
2. Worldwide Accounting Diversity
3. International convergence of Financial Reporting
4. International Financial Reporting Standards: part I
5. International Financial Reporting Standards: part II
6. Comparative Accounting
7. Foreign Currency Transactions and Hedging Foreign Exchange Risk
8. Translation of Foreign Currency Financial Statements
9. Additional Financial Reporting Issues
10. Analysis of Foreign Financial Statements
11. International Taxation
12. International Transfer Pricing
13. Strategic Accounting Issues in Multinational Corporations
14. Comparative International Auditing and Corporate Governance
15. International Corporate Social Reporting
VI. Methods of Instruction
ACCT 465 is generally taught in sections with 30-40 students. Class sessions usually
feature lecture presentations, discussions and student group assignments and presentations.
There is no standardized text for all sections of ACCT 465. An example of the text that is
used includes:
 Doupnik and Perera. (2012), International Accounting, McGraw Hill.
 Assessment of student learning is conducted with case studies, written and oral
projects.
- Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information

a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.

Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

33. Tài chính quốc tế (International Finance)
I. General information:
Course number: FIN 490 Title: International Finance
Units: 3 credits Prerequisites: FIN 300
Lý thuyết thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế; biến động giá trị tiền tệ và tỷ giá
hối đoái; thị trường vốn quốc tế; vai trò của các nước đang phát triển; các tổ chức quốc tế
và các doanh nghiệp đa quốc gia. Yêu cầu sinh viên làm bài tập nghiên cứu cá nhân.
II. Catalog description:
International trade theories, international payments; currency value fluctuations and
exchange rates; international capital markets; roles of developing countries; international
institutions and multi-national enterprises. Individual research required.
III. Curriculum Justification:
The course is aligned with the advance education program learning goals of critical
thinking, business functions, quantitative and technical skills.
IV. Course Objectives:
- Skill- and Content-specific Goals of this course are: Critical Thinking - Students will be
able to apply their conceptual and theoretical knowledge and make financial decisions
related to international investment, international trade and management of multinational
corporations.
- Business Functions: Students will learn to analyze risk management in multinational
corporations, manage international portfolios, raise capital from international market, and
conduct international trade and international payment.
- Quantitative and Technical Skills: Students will possess quantitative and technical skills
enabling them to predict long-term exchange rate movement, undertake currency and
currency derivatives hedging and speculations. Students will demonstrate that they can
make decisions based on quantitative analysis using the principles, concepts, and
techniques through their performance on exams, homework assignments, quizzes and
research projects.
V. Outline of Subject Matter:
Topics to be covered in this class typically include:
1. International Monetary System

2. Foreign Exchange Market
3. Foreign Exchange Determination
4. Foreign Currency Derivatives
5. Managing Foreign Exchange Risk
6. World Financial Market
7. International Portfolio Investment
8. Foreign Direct Investment
9. Multinational Financial Management
10. International Trade
VI. Methods of Instruction:
Instructors should use appropriate instruction methods that are consistent with the course
description. Examples of instruction methods for the course include:
• Class lecture/discussion
• Case analyses
• Individual and team written assignments
• Team project and discussions
• Simulations and exercises
• Team/individual presentations
• Media presentations
Recommended Textbooks:
 Eun & Resnick, International Financial Management, 6th edition, McGraw-Hill.
 Eiteman, Stonehill & Moffett, Multinational Business Finance, 12th edition,
Prentice Hall.
- Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu

VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.

3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

34. Marketing quốc tế (International Marketing)
I. General Information
Course number: MKTG 480 Title: International Marketing
Units: 3 credits Prerequisites: MKTG 300, IS 301
Nghiên cứu lý thuyết và thực hành tiếp thị toàn cầu, các yếu tố lịch sử, kinh tế, văn
hóa, chính trị và pháp lý ảnh hưởng đến việc ra quyết định tiếp thị trong bối cảnh quốc tế.
Học cách phát triển và trình bày các kế hoạch khai thác các cơ hội tiếp thị toàn cầu.
II. Catalog Description
The study of global marketing theory and practice. The historical, economic, cultural,
political, and legal factors that affect marketing decision-making in an international
context. How to develop and present plans for exploiting global marketing opportunities.
III. Curriculum Justification(s)
This course focuses on various global marketing strategies including market entry
decisions and developing the local marketing mix (product, price, place and promotion).
The course stresses the various environmental influences marketing managers encounter
while operating outside of their home markets and includes some consideration of the
positive and negative impacts global marketing may have in developing countries.
IV. Course Objectives, Student Learning Outcomes, Evaluation Instruments, and
Instructional Strategies for Skill Development
The course investigates marketing largely from a managerial perspective, but with a strong
emphasis on the historical, economic, political, legal, and cultural environments that impact
decision making globally. The course provides the student with a necessary mix of (1)
critical analysis, (2) application of concepts and techniques, and (3) communication.
- Learning Goals – Critical Thinking: Students will demonstrate an ability to (a)
comprehend the various aspects of a company’s marketing strategy in international
markets; b) analyze the local and global environmental forces that influence such
strategies; and (c) understand the larger consequences of marketing practices around the
world, especially in emerging markets.
- Learning Goal – Domestic & Global Environment: Students will demonstrate an ability
to create a detailed marketing plan and implementation schedule for a company operating
in foreign markets, or critically evaluate existing marketing strategies and tactics.

- Learning Goals – Business Functions: Students will demonstrate an ability to understand
key international marketing concepts including standardization v. adaptation of the
marketing mix and international market segmentation. They should also have a basic
understanding of international business and trade concepts, such as foreign direct
investment, balance of payments, trade barriers and protectionism – as well as the major
institutions that govern them (e.g. the International Monetary Fund, World Bank, World
Trade Organization).
- Learning Goals – Communication Skills: Students will demonstrate that (a) they can
communicate effectively among team members to develop a team-prepared written project
and (b) they can make a persuasive, effective oral and written presentation of their project.
V. Outline of Subject Matter
This is a listing of the subject matter that must be covered in this course. It does not
preclude other topics that are part of the field of International Marketing or the depth of
some topics. The list is flexible enough to allow individual instructors to focus on particular
areas of interest to the instructor. The order of the topics listed below may be adjusted and
some topics listed may be discussed together. Additional topics can be added to the course
based on the instructor’s expertise and personal preferences in teaching this course. The
required topics are also those that are included in the course assessment for MKTG 480.
1. Review of relevant international business concepts
2. The cultural environment of international marketing
3. Business customs and communications
4. Political and legal environments
5. Researching foreign markets
6. Emerging markets
7. Global consumer product decisions
8. Global business products and services
9. International distribution systems
10. Exporting and logistics
11. Global advertising, promotion, and sales management
VI. Methods of Instruction
- There must be at least one major project in the course: The group project should entail

the marketing of a product or service in local markets worldwide. This includes marketing
from and to countries at all levels of development. Students work in teams to apply what
they have learned in class to either develop a marketing plan or critique a marketing
strategy.
- Additional active learning tasks that may be used in the course:
o Participation (in-class) exercises that involve group work.
o Participation in discussion forums.
o Written group assignments
o Case analyses
o Simulations
o Examinations that preferably use short answers, essays, and require some form of
integration of concepts – Multiple-choice questions should not be the primary tool. If
multiple-choice questions are used, they should predominantly focus on concept and
technique application, not necessarily recall or recognition.
- Textbooks/Readings: There is no standardized textbook for all sections of MKTG480.
Some examples of the texts that may be used include:
 Green, Mark (2012), Global Marketing, 7th Edition, Pearson
 Czinkota, Michael R. and Ilkka A. Ronkainen (2012), International Marketing, 10th
Edition, South-Western College Publishing.
- Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and

one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.

Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

35. Môi trường pháp lý quốc tế trong kinh doanh (International Legal Enviroment of
Business)
I. General Information
Course number: BLAW 424 Title: International Legal Enviroment of Business
Units: 3 credits Prerequisites: BLAW 320, I S 301.
Nghiên cứu mô hình các công ty con, liên doanh và các hình thức kinh doanh quốc
tế khác. Ảnh hưởng của các điều ước quốc tế, luật và chính sách của chính phủ đối với
hoạt động kinh doanh. Giải quyết các tranh chấp kinh doanh và đầu tư, bảo vệ quyền
tài sản, tài chính và đánh thuế các hoạt động quốc tế và các vấn đề đạo đức
II. Catalog Description
Subsidiaries, joint ventures and other forms of international business. Effects of treaties,
laws and policies of governments on business operations. Resolution of business and
investment disputes, protection of property rights, the financing and taxing of international
operations, and ethical issues.
III. Curriculum Justification(s)
The legal environment facing businesses operating internationally is not simply a
scaled-up version of domestic law. Businesses are faced with legal rules derived from
multiple sources and enforced by bodies with fragmented and overlapping
jurisdictions.
IV. Course Objectives
The course investigates marketing largely from a managerial perspective, but with a strong
emphasis on the historical, economic, political, legal, and cultural environments that impact
decision making globally. The course provides the student with a necessary mix of (1)
critical analysis, (2) application of concepts and techniques, and (3) communication.
V. Outline of Subject Matter
Topics are covered as following:


Private trade law: For example, types of international sale contract, mechanisms
for payment and security, the insurance of goods in transit, conflicts between the
laws of different trading countries, contracts for the international carriage of goods
by sea, and dispute resolution.



International trade and investment law: The national and international rules that

facilitate economic integration between countries, including the World Trade
Organization and regional and bilateral trade and investment agreements.


International competition law: Analysis of the legal and policy issues associated
with the control of restrictive business practices and anti-competitive mergers in
international markets.



International finance law and securities regulation: The global governance of
securities and financial markets

VI. Methods of Instruction
a) Instructors should use appropriate instruction methods that are consistent with the
course description stated in Section II, appropriate for the undergraduate level, and
serve the course objectives listed in Section IV. Examples of instruction methods for
the course include:
 Class lecture and discussion, with stories and examples elicited from both the
instructor and the students
 Case analyses, including both breakout small group discussions and debrief with
the entire class
 Individual and team written assignments, with mandated research to inform the
content of these papers
 Simulations and exercises
 A live team presentation
 Individual, short (1-2 minute) presentations to exemplify current issues in the
media which are relevant to course material
b) Instructors should use appropriate textbooks that are consistent with the course
description stated in Section II, appropriate for the undergraduate level, and serve the
course objectives listed in Section IV.
c) Recommended textbooks:
Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central

b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.

2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

36a. Nghiệp vụ ngoại thương (Foreign Trade Practice)
I. General Information
Course Number: TMKD 1312 Title: Foreign Trade Practice
Units: 3 credits Prerequisites: MGMT 300, CBA 300
Nội dung môn học nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu bắt đầu từ tìm kiếm thị
trường và đối tác, chọn phương thức giao dịch với đối tác, lập phương án kinh doanh xuất
nhập khẩu, lập hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu như thuê phượng
tiện vận tải, mua bảo hiểm hàng hóa, làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa, vv... Môn
học cũng bao gồm vấn đề lập và kiểm tra bộ chứng từ, thanh toán tiền hàng, xử lý tranh
chấp trong thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
II. Catalog Description
The content of business transactions, international transportation, insurance and term of
payment help you understanding and applying foreign trade practices in international
business.
III. Curriculum Justification(s)
The subject of Import – Export Practice on how to conduct business internationally.
Therefore, the subject has a wide range of research and diverse subjects, so research
methods require a general approach to detail. The course examines the content of
international trading methods, modes of transport, commodity insurance and international
payment methods in foreign trade, thus helping the learner to understand and apply many
methods to conduct a foreign trade activity in international business.
Embedded in the specific subject matter of the course is an appreciation of the following
AEP of IB learning goals:
• Critical Thinking (General)
• Business Functions (Management-Specific)
• Domestic & Global Environment (Management-Specific).
• Practice skills for import – export activities (Management-Specific).
IV. Course Objective(s)
• (Management Specific) Business functions:
Students will demonstrate
understanding of all business functions, practices and related theories and be able to
integrate this functional knowledge in order to address business problems. Suggested

methods of assessment: objective test questions, essay test questions, research paper
• (Management Specific) Domestic & Global Environment: Students will be able to
demonstrate knowledge of today’s domestic and global business environment (e.g., legal,
regulatory, political, cultural, and economic). Suggested methods of assessment: objective
test questions, essay test questions, research paper
• Critical thinking: Students will demonstrate conceptual learning, critical thinking,
and problem-solving skills.
• Practice skills in foreign trade: Students will demonstrate the generic skills to
conduct foreign trade activites across borders. Suggested methods of assessment: objective
test questions, essay test questions, research paper
V. Outline of Subject Matter
Topics to be covered:
1. Introductions to foreign trade practice
2. Foreign trade transactions methods
3. Transportation and logistics in foreign trade
4. Commodity insurance in foreign trade
5. International payment in foreign trade
6. International branding, advertising and promotion
7. International business projects
8. Foreign trade contracts
9. International negociation in foreign trade
10. Operations management of a foreign trade contract
Additional topics may include: customs, finance analysis for conducting a foreign trade
contract.
VI. Methods of Instruction
a. Instructors should use appropriate instruction methods that are consistent with the course
description. Examples of instruction methods for the course include:
• Class lecture/examples/discussion
• Case analyses/exercises/software
• Written assignments

• Simulation
• Team project
b. Instructors should use appropriate text books that are consistent with the course
description. The following is illustrative:
 Ta Van Loi (2017). Foreign trade practice: theory and practice, National
Economics University Publisher, Hanoi.
Instructors may use a custom book. Additional readings and cases may be selected.
- Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.

6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

36b. Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế (International Supply Chain Management)
I. General Information
Course Number: TMKD 1114 Title: International Supply Chain Management
Units: 3 credits Prerequisites: CBA 300
Môn học nghiên cứ các lý thuyết và nguyên tắc của hoạt động kinh doanh toàn cầu,
tập trung vào các xây dựng và thực hiện các chiến lược và chiến thuật kinh doanh trong
các tập đoàn đa quốc gia. Đặc biệt chú trọng vào việc quản lý các chức năng quản trị chuỗi
cung ứng toàn cầu vượt qua các ranh giới về văn hóa, kinh tế và chính trị. Nghiên cứu điển
hình các doanh nghiệp. Học phần Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế có mối liên hệ chặt chẽ
với các học phần Kinh doanh quốc tế, Quản trị DN FDI, Chiến lược kinh doanh toàn cầu…
II. Catalog Description
Current theory and principles of global business pertaining to problems of formulating and
implementing strategies and tactics in multinational corporations. Special emphasis on
management of supply chain operations across cultural, economic, and political
boundaries. Case studies, readings, and research report. The International Supply Chain
Management module is closely linked to International Business Units, FDI companies
Management, Global Business Strategies.
III. Curriculum Justification(s)
The course provides insight into the scope, complexity, and problems of formulating and
implementing multinational strategies and policies.
It brings into focus the
interrelationship of economic, cultural, legal and political factors of host countries,
international organizations, and the managerial process.
Embedded in the specific subject matter of the course is an appreciation of the following
AEP of IB learning goals:
• Critical Thinking (General)
• Business Functions (Management-Specific)
• Domestic & Global Environment (Management-Specific).
IV. Course Objective(s)
• (Management Specific) Business functions:
Students will demonstrate
understanding of all business functions, practices and related theories and be able to

integrate this functional knowledge in order to address business problems. Students will
be able to:
• Demonstrate understanding of how multinational companies formulate successful
strategies to compete internationally.
• Understand basic configurations of multinational strategies and structures, given the
challenges associated with learning, innovation and knowledge management across
borders.
Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions, research
paper
• (Management Specific) Domestic & Global Environment: Students will be able to
demonstrate knowledge of today’s domestic and global business environment (e.g., legal,
regulatory, political, cultural, and economic). Students will be able to:
• Demonstrate understanding of global strategy, globalization, its drivers, and the
analysis of industry opportunities and threats in the global market place.
• Demonstrate understanding of the special challenges mangers face in the global
economy, including how national cultures affect management, international
negotiation and communication and the management of ethical and social
responsibility in multinational corporations in setting their global supply chains.
Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions, research
paper
• Critical thinking: Students will demonstrate conceptual learning, critical thinking,
and problem-solving skills.
• Research and examine systematically the strategic problems facing managers of
multinational companies and critically evaluate potential solutions to these problems.
• Make logical and defensible recommendations that are consistent with the relevant
facts, and effectively communicate these recommendations both orally (e.g., presentations,
class discussion) and in writing.
Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions, research
paper
V. Outline of Subject Matter
Topics to be covered:

 Global Strategy and Global Supply Chain management
 Industry implications for Global Supply Chains
 Global Supply Chain Infrastructure
 Logistics in Global Supply Chain
 Purchasing in Global Supply Chains


Operations in Global Supply Chains

 Market Channels in Global Supply Chain
 Managing Global Supply Chains
Additional topics may include: corporate governance around the world, leadership in
multinational companies
VI. Methods of Instruction
a. Instructors should use appropriate instruction methods that are consistent with the course
description. Examples of instruction methods for the course include:
• Class lecture/examples/discussion
• Case analyses/exercises/software
• Written assignments
• Simulation
• Team project
b. Instructors should use appropriate text books that are consistent with the course
description. The following is illustrative:
(1) Hult, Closs and Frayer (2014), Global supply chain management: Leveraging
processes, measurement, and tools for strategic corporate advantage
(2) Nada R. Sanders (2012), Supply chain management – a global perspective, John
Wiley & Sons Publisher, printed in USA.
- Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central

b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.

2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

36c. Quản trị doanh nghiệp FDI và liên doanh (Foreign Direct Investment Company
and Joint venture Management)
I. General Information
Course Number: TMKD 1304 Title: International joint venture management
Units: 3 credits Prerequisites: CBA 300
Học phần quản trị doanh nghiệp có vốn FDI có nội dung đề cập đến 3 mảng vấn đề
chủ yếu:
Một là: Những vấn đề lý luận chung về quản trị doanh nghiệp FDI. Học phần này
trang bị cho sinh viên một số kiến thức nền tảng về quản trị dự án FDI (quá trình hình thành
doanh nghiệp FDI), về quản trị doanh nghiệp FDI, và những vấn đề liên quan đến mọi giai
đoạn hoạt động của doanh nghiệp FDI như vấn đề chuyển giao công nghệ qua các doanh
nghiệp FDI và quản trị rủi ro trong hoạt động FDI.
Hai là: Phương pháp luận và kỹ năng quản trị các giai đoạn hình thành doanh nghiệp
FDI. Bao gồm: Quản trị soạn thảo, quản trị thẩm định và quản trị triển khai dự án FDI.
Ba là: Phương pháp luận và kỹ năng quản trị doanh nghiệp FDI. Bao gồm: Tổ chức
bộ máy quản trị, hoạch định chương trình kinh doanh, quản trị sản xuất, quản trị nguồn
nhân lực, quản trị tài chính, quản trị hiệu quả, quản trị tranh chấp và kết thúc hoạt động của
doanh nghiệp FDI.
Học phần Quản trị DN FDI 1 có mối liên hệ chặt chẽ với các học phần Kinh doanh
quốc tế, Nghiệp vụ ngoại thương: Lý thuyết và thực hành, Chiến lược kinh doanh toàn
cầu…
II. Catalog Description
The theory and pratice of international joint ventures management. Students are taught
about what is an international joint venture, how to build and manage international joint
ventures and how to evolute in an international joint venture.
III. Curriculum Justification(s)
The course teaches students how to apply management concepts and techniques in a
multinational environment for international joint ventures, and how to adapt management
practices to different economic, political, and cultural contexts. It addresses the following
the AEP of IB learning goals:
• Critical Thinking (General)

• Ethics (General)
• International (Management-Specific)
• Domestic & Global Environment (Management-Specific)
• Business Functions (Management-Specific)
IV. Course Objective(s)
• (Management Specific) Business functions:
Students will demonstrate
understanding of all business functions, practices and related theories and be able to
integrate this functional knowledge in order to address business problems. Students will be
able to:
• Demonstrate understanding of how to apply management concepts and techniques in
a multinational environment.
• Demonstrate understanding of how to adapt management practices to different
economic, political, and cultural contexts.
Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions, research
paper
• (Management Specific) Domestic & Global Environment: Students will be able to
demonstrate knowledge of today’s domestic and global business environment (e.g., legal,
regulatory, political, cultural, and economic). Students will be able to:
• Demonstrate understanding of how to assess the drivers and consequences of
globalization, its impact on specific regions, and the emerging concerns about its
influences on countries around the world.
• Demonstrate understanding of how to compare and contrast different political, legal,
and economic systems and technological forces and their impact on international
management
• Demonstrate understanding of the special challenges mangers face in the global
economy, including how national cultures affect management, international negotiation
on and communication and the management of ethical and social responsibility in
multinational corporations.
Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions, case
analysis, presentation, research paper
• (Management Specific) International: Students will demonstrate understanding of the

impact of internationalization on businesses. Students will be able to:
• Demonstrate understanding of the impact of internationalization on all management
functions.
Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions, case
analysis, presentation, research paper
• Ethics: Students will be able to demonstrate awareness of ethical, social
responsibility, and citizenship issues and the ability to apply them in decision making in
the local, regional, and global communities. Students will be able to:
• Demonstrate understanding and appreciation of the need for ethics and social
responsibility in international management, and the growing pressures on firms to act
in an ethically and socially responsible manner in their global business operations
Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions, research
paper
• Critical thinking: Students will demonstrate conceptual learning, critical thinking,
and problem-solving skills. Students will be able to:
• Ability to think cross-culturally, internationally and globally about management.
• Ability to analyze the impact of different economic, political, and cultural contexts on
all functions of management (planning, organizing, leading, and controlling), and know
how to adapt management practices to achieve organizational goals in a multinational
environment.
• Ability to solve management problems in a multinational environment.
Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test questions, case
analysis, presentation, research paper.
V. Outline of Subject Matter
Topics to be covered:
1. Definding international joint ventures
2. Building international joint ventures
3. Managing international joint ventures
4. International joint venture evolutions
VI. Methods of Instruction

a.

Instructors should use appropriate instruction methods that are consistent with the

course description. Examples of instruction methods for the course include:
• Class lecture/examples/discussion
• Case analyses/exercises/software
• Written assignments
• Simulation
• Presentation
• Team project
b.

Instructors should use appropriate text books that are consistent with the course

description. The following is illustrative:
 Aimin Yan & Yadong Luo (2015), International Joint Ventures: Theory and
Practice, Routledge, USA.
- Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.

2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those

materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

36d. Thanh toán quốc tế (International Settlement)
I. General Information
Course Number: NHQT1103 Title: International Settlement
Units: 3 credits Prerequisites: GE courses, CBA 300
Học phần Thanh toán quốc tế là học phần mang tính nghiệp vụ, thuộc khối kiến thức
lựa chọn. Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản liên quan tới
thương mại và dịch vụ quốc tế, một vấn đề tương đối phức tạp do liên quan tới yếu tố nước
ngoài và thường được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng, một tổ chức yêu cầu khá
chặt chẽ về thủ tục, quy trình cung như nguyên tắc thực hiện. Học phần đề cập tới các vấn
đề của hợp đồng có yếu tố nước ngoài như điều kiện, phương thức, và phương tiện thanh
toán quốc tế. Kết hợp với lý thuyết, sinh viên được giao bài tập tình huống để tiếp cận sâu
hơn kiến thức về thanh toán quốc tế. Vốn kiến thức Tiếng Anh là công cụ quan trọng giúp
sinh viên đạt được thành công với học phần này.
II. Catalog Description
The course provides a full explanation of the key finance areas of international trade including risk management, international payments, currency management, bonds and
guarantees, and trade finance. Upon completion of this course, students should be able to:
understand how the international transactions are settled and financed: identify the most
competitive finance alternatives, how to reduce risks and improve cash flow, structure the
best payment terms, minimize finance and transaction costs how these activities are
governed and the related international customs and practices. The overall objective of this
course is to provide those students who would like to work in companies or banks involved
in international sales, finance, shipping and administration a good specialty foundation and
a prospective professional future.
III. Curriculum Justification(s)
International Settlement is a selective module, designed for third and final-year students,
who may wish to pursue a career in commercial and banking industry, continue to study at
a postgraduate in business or banking and finance or just acquire a good body of knowledge
of international settlement.
On successful completion of this module students will be able to implement international
payment transactions as a real banking officer or an export-import expert. They are
believed to become experts and creditable consultants as well, contributing to minimize

risks in the field of international commerce and payments.
Embedded in the specific subject matter of the course is an appreciation of the following
AEP of IB learning goals:
o Critical Thinking (General)
o Business Functions (Management-Specific)
o Domestic & Global Environment (Management-Specific).
o Practice skills for international payment (Management-Specific).
o Ethics (Management-Specific).

IV. Course Objective(s)

• (Management Specific) Business functions:
Students will demonstrate
understanding of general knowledge about risks involved in international settlement and
how to deal with it. Suggested methods of assessment: objective test questions, essay test
questions, research paper
• (Management Specific) Domestic & Global Environment: Students will be able to
demonstrate the insight of business opportunities in technology and business model
development by analysis the financial results of business model innovation and can
successfully carry out business operations. Suggested methods of assessment: objective
test questions, essay test questions, research paper
• Critical thinking: Though case study, students can understand the risks involved in
real international trade and think about possible and efficient ways to solve it using learned
settlement tools and students are able to integrate economics and management theories and
methods into the problems discussed and put forward the uniqueness of the academic point
of view and solve problems.
• Communication Skills and Leadership: Enhance the communication skills and
leadership by teamwork, presentation and debates.
• Cross-Cultural Management Capability: Improve the ability to understand the
management ways in different institutional and cultural circumstances, help students to
accept and respect cultural differences, and master the skills of cross-cultural
communication with international vision.
• Ethics: Enhance understanding of social responsibility of default in letter of credit
and collection. After learning the new development of settlement, students should build up

credit conscious.
V. Outline of Subject Matter
Topics to be covered:
11. General Introduction: The definition of international trade settlement, international
non-trade settlement, visible trade, invisible trade; Characteristics of the evolution
of international settlement; SWIFT, CHIPS, CHAPS, TARGET, CNAPS,
FEDWIRE; Players and their roles in international trade; Factors considered by an
exporter in making payment decisions; Types of payment techniques; Related
customs and practice, banking institutions
12. Instruments of international settlement
13. Remittance
14. Collection
15. Letters of Credit
16. Standby Letters of Credit
17. Bonds and Guarantee
18. International Factoring
19. International Forfaiting
20. Documents
VI. Methods of Instruction
a. Instructors should use appropriate instruction methods that are consistent with the course
description. Examples of instruction methods for the course include:
• Class lecture/examples/discussion
• Case analyses/exercises/software
• Written assignments
• Simulation
• Team project
b. Instructors should use appropriate text books that are consistent with the course
description. The following is illustrative:
1. David, Hinkelman, A short Course in International Payment, 2nd Edition, World
Trade Press, 2003

2. Anders Grath, The handbook of international trade and Finance, Kogan Page
Limited 2008
Recommended background textbooks
1. A N Yianopoulos, Ocean Bill of Lading，Kluwer Law International,1995
2. Charles Del Busto. ICC Guide to Documentary Credit Operations for UCP 500: A
Stage-by-Stage Presentation of the documentary Credit Process. ICC, the World
Business Organization, 1994.
3. Christopher Hill, Maritime Law, Lloyds of London Press Ltd., 4th. Edition,1995
4. Clive M Schmitthoff, Export Trade, The Law and Practice of International Trade,
London Sweet & Maxwell, 2000
5. Hugh M Kindred, Muti-modal Transport Rules, Kluwer Law International, 1997
6. General Rules for International Factoring, 2000
7. Uniform Customs and Practices for Documentary Credits, ICC Publications 600,
2006.
8. Uniform Rules for Collection, ICC Publication 522, 1995.
9. Uniform Rules on Demand Guarantees， ICC Publications 458, 1992
10. International Standard Banking Practices for the Examination of Documents under
Documentary Credits（ISBP）, ICC Publication No.681, 2007
11. Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits,
ICC Publication No.725, 2008
12. Official Rules for the Interpretation of Trade Terms (Incoterms 2000), ICC
Publication No. 560, 1999
13. International Standby Practice 98 （ISP98）, ICC Publication No. 590, 1998
14. Johan Bergamin. Payment Techniques in Trade Finance. ING Barings, 1999
15. John S. Gordon. Export/Import letters of Credit and Payment Methods: Making
Payments in International Trade. 2nd edition. Global Training Center, Inc. Dayton,
2002
16. Paul Todd, Cases and Materials on Bills of Lading, BSP Professional Books, 1990
17. R H Brown, Dictionary of Marine Insurance Terms and Clauses, Witherby & Co
Ltd, 1989

18. UNCTAD/ICC rules for Mulitmodel Transport Documents
19. Wim Albert Timmermans, Carriage of Goods by Sea in the Practice of the USSR
Maritime Arbitration Commission, Martinus Nijhoff Publishers, 1991
- Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
1. Make a notation of the exam dates.
2. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
3. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
4. No food or drinks will be allowed during an exam.
5. When time is called, stop writing.
6. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments

will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
1. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
2. Come prepared – read the readings assigned.
3. Turn off cell phones during classes.
4. Do not engage in individual discussions
5. No food in class time
6. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
7. Please use common courtesy and polite manners in class.
8. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

36e. Giới thiệu logistics toàn cầu (Introduction to global logistics)
I. General Information
Course Number: MGMT 440
Title: International Logistics Business
Units: 3 credits
Prerequisites: MGMT 300, CBA 300
II. Catalog Description
This course aims to prepare student to work within the global logistics and supply chain
industry in areas such as sourcing, transportation, inventory management, production
planning and distribution.
III. Curriculum Justification(s)
The course will provide student with abilities to work in specialist and management
positions in the field of logistics. So that, it will focus to deliver the knowledge and skills
how to successfully plan, develop, implement and manage logistics activities. Logistics
ensure that flows of goods, information, capital and people transfer at the right time to the
right place and in the appropriate condition. In this way, logistics has a considerable role
in ensuring the competitiveness and success of modern companies in both international and
domestic business. Embedded in the specific subject matter of the course is an appreciation
of the following AEP of IB learning goals:
• Critical Thinking (General)
• Business Functions (Management-Specific)
• Domestic & Global Environment (Management-Specific).
IV. Course Objective(s)
Upon successful completion of the requirements for this course, students will be able to:
• Understand issues, opportunities and challenges pertaining to international logistics
business
• Understand knowledge of global operations and international logistics activities
• Understand how the economy, competition, level of technology, and political
environment can affect international logistics business
• Understand the management of business logistics over national boundaries, and how
to analyze logistics problems.

• Discuss, compare and criticize logistics in the international arena, logistics strategy
and different planning solutions.
V. Outline of Subject Matter
Topics to be covered:
1.
2.
3.
4.

Introduction to international logistics business
International logistics market development
The emergence of international logistics clusters
International freight forwarding

5. International logistics contracts
6. International Express parcels
7. Air cargo
8. Container shipping
9. Supply chain technologies
10. The e-commerce logistics phenomenon
VI. Methods of Instruction
a. Instructors should use appropriate instruction methods that are consistent with the course
description. Examples of instruction methods for the course include:
• Class lecture/examples/discussion
• Case analyses/exercises/software
• Written assignments
• Simulation
• Team project
b. Instructors should use appropriate text books that are consistent with the course
description. The following is illustrative:
1. John Manners-Bell (2017), Introduction to global logistics: Delivering the Goods,
2nd edition, Kogan Page Limited, published in UK and USA.
Instructors may use a custom book. Additional readings and cases may be selected.
- Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information

a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
7. Make a notation of the exam dates.
8. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
9. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
10. No food or drinks will be allowed during an exam.
11. When time is called, stop writing.
12. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments
All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.

Below are class rules:
9. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
10. Come prepared – read the readings assigned.
11. Turn off cell phones during classes.
12. Do not engage in individual discussions
13. No food in class time
14. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
15. Please use common courtesy and polite manners in class.
16. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

36f. Làm việc quanh thế giới (Working Around the World)
INTRODUCTION
A study of the effects that religion, language and culture, political structure, economics,
and physical environment have on the development of work and people’s perceptions of
work and occupations in the United States and other countries around the world.
Teaching/Learning Objectives
Students who have completed this course should be able to:

Learning Objectives, Domain and Competency Table
Learning Objective

Domain Competency

Create
a
climate
that
fosters 3
understanding of cultural diversity and
individual views of “work” and “job” in
respective workplaces;

Develop a deeper understanding of 2
cultural diversity issues that occur in the
workplace;

Activity
(A1),
Assignment (A2) or
Assessment (A3)
B.
Professional Discussion,
small
Development
and exercises
and
Lifelong Learning
reflection/critical
commentary for each
major
discussion
post
B.
Organizational Questions
on
Climate and Culture Midterm and Final
Exam

Analyze and discuss the current research, 5
practice, and policy literatures related to
cultural diversity; how to analyze a case
study and how to develop a report;

E. Strategic Planning Group
projects,
and marketing
discussion and short
essay reports

Discuss societal stereotypes of various 1
cultural, ethnic, and racial groups and
how stereotypes affect our perceptions of
and interactions with persons from these
groups;

A.
Relationship Group project report,
Management
assignment
and
beachboard
discussion

METHODS OF INSTRUCTION
• Discussion
• Analytical and reflective writing
• Informal peer content critique/feedback
• Informal and formal critique/feedback by the instructor
• Readings from class texts, class notes/material, and from additional sources
• Individual field and research activities

EVALUATION
Your unit grade will be based on the following criteria:
Profile with Picture
Space Between Dimensions
8 Discussion Board Assignment @ 10 points each
Discussion Participation to others’ Board Submissions – 16 @ 5 points
each
Questions for weekly readings – 11 @ 10 points each
Midterm
Group Project Proposal
Group Project PowerPoint Presentation
Group Project PowerPoint Presentation Comments 2 @ 5 Points
Final Research Paper
Final Exam
Total
SEMESTER LETTER GRADES
Course Grades will be assigned based on the following percentages/scores:
Numeric Score
800 - 740
739 - 660
659 - 580
579 - 500
499 - 0

Letter Grade
A
B
C
D
F

30
50
80
80
110
100
40
100
10
100
100
800

36g. Một số vấn đề đương đại trong quản trị nhân sự quốc tế (Current issues in
International Human Resource Management)
I. General Information
Course Number: HRM 460
Title: International Human Resource Management
Units: 3 credits
Prerequisites: MGMT 300, CBA 300
II. Catalog Description
This course provides an understanding of the role of human resource management (HRM)
in international contexts. The course covers the following areas: the context of international
HRM, as well as the strategic and functional HRM in international contexts. Specific topics
include the cultural and organisational contexts of international HRM; strategic HRM
issues in international contexts; issues related to host, home and third country nationals;
recruitment, selection, training, development, performance management, compensation in
international contexts, as well as expatriation and repatriation.
III. Curriculum Justification(s)
The course provides insight into the scope, complexity, and problems of formulating and
implementing multinational human resource strategies and policies. It brings into focus
the interrelationship of economic, cultural, legal and political factors of host countries,
international organizations, and the managerial process. Embedded in the specific subject
matter of the course is an appreciation of the following AEP of IB learning goals:
• Critical Thinking (General)
• Business Functions (Management-Specific)
• Domestic & Global Environment (Management-Specific).
IV. Course Objective(s)
Upon successful completion of the requirements for this course, students will be able to:
• Understand issues, opportunities and challenges pertaining to international HRM;
• Develop competency in dealing with cross cultural situations;
• Understand the strategic and functional roles of HRM in various international contexts,
especially in areas such as recruitment and selection, training and development,

performance management, career management, employee compensation, as well as
expatriation and repatriation;
• Understand external forces (e.g. globalisation, sociocultural changes, institutional forces)
that have the potential to shape international HRM; and
• Develop generic and transferable skills - especially in diagnosing international HRM
issues critically and analytically, evaluating alternative approaches and defending the
recommendations with evidence.
V. Outline of Subject Matter
Topics to be covered:
1. Introduction to International HRM (IHRM)
2. Cultural context of IHRM
3. Organizational context
4. IHRM in cross-border M&As, international alliances, and SMEs
5. International staffing, recruitment and selection
6. International performance management
7. International training, development and careers
8. International compensation
9. International industrial relations
10. IHRM trends and Comparative HRM
VI. Methods of Instruction
a. Instructors should use appropriate instruction methods that are consistent with the course
description. Examples of instruction methods for the course include:
• Class lecture/examples/discussion
• Case analyses/exercises/software
• Written assignments
• Simulation
• Team project
b. Instructors should use appropriate text books that are consistent with the course
description. The following is illustrative:
1. Dennis R. Briscoe and Randall S. Schuler (2009), International Human Resource
Management: Policies and Practice for Multinational enterprise, 3rd edition,

Routledge: Taylor & Francis Group, London and New York
2. Dowling, P.J., Festing, M. & Engle, A. D. (2013). International Human Resource
Management, 6th Edition, Cengage Learning.
Instructors may use a custom book. Additional readings and cases may be selected.
- Some use of technology will depend on individual instructors. Instructors are encouraged
to use Turnitin and provide practice exercises for students.
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the percentages listed below.
Class Participation

10%

Individual Assignment

20%

Group Project

20%

Final Exam

50%

Each individual assignment and group assignment account for 20% of the total grade and
one final exam of 90 minutes accounts for 50% of the total grade.
Students have permission to take the final exam when they attend more than 80% of the
total classes and hand in both individual and group assignment on time. Make-up exams
will not be offered. The following rules apply to exams:
13. Make a notation of the exam dates.
14. Final Exam is an open-book exam, so students can use notes, books or other paper
materials. However, no technology will be allowed during the exam. You must turn
off all cell phones or any other personal technology.
15. If you do not bring an ID to the exam, you will receive a 0 for the exam.
16. No food or drinks will be allowed during an exam.
17. When time is called, stop writing.
18. Please make sure you do not engage in any behavior that may appear to be cheating.
Late Assignments

All assignments are due by the date and time specified in the assignment. Late assignments
will be penalized 10% per calendar day (not merely per class period) beginning with the
due date.
Class Participation – Class participation points will be based on general class attendance,
contribution in class and compliance with the class rules delineated below. Poor class
attendance, little contribution in class or non-compliance with class rules will result in a
poor class participation grade.
Below are class rules:
17. Arrive on time and be seated and ready to begin when the class begins.
18. Come prepared – read the readings assigned.
19. Turn off cell phones during classes.
20. Do not engage in individual discussions
21. No food in class time
22. Participate by contributing comments and questions during the discussions. The
instructor will call on students during the class if participants do not volunteer.
23. Please use common courtesy and polite manners in class.
24. I have no tolerance for acts of academic dishonesty.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials presented in class lectures including PowerPoint presentations and those
materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly
forbidden.

37. Đề án môn học
Hội thảo/Đề án ngành/chuyên ngành
(Guest Speakers and Seminars)
I. General Information
Course Number:
Title: Guest Speakers and Seminars
Units: 3 credits
Prerequisites: CBA 300
Môn học được thiết kế để phát triển các kỹ năng nghiên cứu và khả năng hoàn thiện một
bản báo cáo nghiên cứu trong kinh doanh của sinh viên. Chủ đề nghiên cứu được cho sẵn
và sinh viên tự do lựa chọn chủ đề yêu thích. Ngoài ra, sinh viên được khuyến khích thực
hiện các nghiên cứu này ở nước ngoài.
II. Catalog Description
This course is designed to develop student research skills and their ability to conduct a
business research report. Various international business topics are given for student to
select. Besides, students are encouraged to go oversea to do their research.
III. Curriculum Justification(s)
The specific subject matter of the course is an appreciation of the following AEP of IB
learning goals:
• Critical Thinking (General)
• Business Functions (Management-Specific)
• Domestic & Global Environment (Management-Specific).
• Business Research skills
IV. Course Objective(s)
Upon successful completion of the requirements for this course, students will be able to:
• Apply theories and practices in international business into their research
• Apply wring skills, communication skills and team work skills to conduct a good
report of an international business research
V. Outline of Subject Matter
Topics to be covered:

1. International business environment and its effects on doing business internationally
2. Global strategy and how multinational companies craft and executive their global
strategies.
3. Globalization and global companies choices
4. International business functions and activities
5. Risks and risk management in international business
6. Global trade and effects on multinational enterprises
7. Technology development and changes in consumption trend and effects on how
international business is operated.
VI. Methods of Instruction
a. Instructors should use appropriate instruction methods that are consistent with the course
description. Examples of instruction methods for the course include:
• Seminars
• Case analyses
• Written reports
VII. Other required materials and information
a. NEU’s eBooks and documents at http://lic.neu.edu.vn:2048/menu: Emerald Insight, IG
Publishing eBook and ProQuest Central
b. NEU’s eBooks and documents at http://aep.neu.edu.vn:2048/menu
VIII. Course requirement & grading policy
Grading Policy: Grades will be determined by the hand-in report (100% - 10 points)
Late Reports
Due date is given. Late reports will be penalized 10% per calendar day (not merely per
class period) beginning with the due date.
Communication:
Studies show that students who engage in one-on-one discussions with the instructor about
the course receive better grades.
Intellectual Property:
All materials given are intellectual property of the instructor unless otherwise copyrighted.
Any reproduction or publication of this material without prior written permission is strictly

forbidden.
38. Chuyên đề thực tập (Final thesis)
(Number of credit: 12 tín chỉ)

