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1. Tên môn thi: Quản lý dự án công nghiệp
- Số tiết ôn tập: 20 tiết.
2. Đơn vị phụ trách môn thi
- Bộ môn: Quản lý công nghiệp.
- Khoa:

Khoa công nghệ.

3. Mục tiêu của môn thi:
3.1. Kiến thức
3.1.1. Có kiến thức về dự án, quản lý dự án
3.1.2. Có khả năng vận dụng kiến thức quản lý dự án để viết một đề xuất dự án
3.1.3. Có khả năng phân tích hiệu quả kinh tế của một dự án
3.1.4. Có khả năng tổng hợp các kiến thức để lập kế hoạch của một dự án
3.1.5. Có khả năng quản lý dự án đạt hiệu quả bằng phần mềm Microsoft Project
3.1.6. Có khả năng đánh giá tính khả thi của dự án
3.1.7. Có thể đưa ra ý tưởng một dự án mới
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Kỹ năng xử lý tình huống
3.2.2. Kỹ năng thuyết trình
3.2.3. Kỹ năng làm việc nhóm
3.2.4. Kỹ năng viết báo cáo
3.2.5. Kỹ năng sáng tạo
3.2.6. Kỹ năng tổng hợp
4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi
Cung cấp cho người học những kiến thức về tổng thể của dự án như: quản lý, kỹ
thuật, các khía cạnh về kinh tế, tài chính trong mỗi giai đoạn của dự án. Nội dung
chính gồm: giới thiệu về sự phát triển và quản lý dự án, các giai đoạn của việc lập kế
hoạch và quản lý dự án, tổ chức nhân sự và điều hành dự án, kỹ thuật quản lý dự án.
5. Cấu trúc nội dung môn thi
Chương 1. Mở đầu
1.1. Đặc tính của một dự án
1.2. Giới thiệu về quản lý dự án
1.3. Giới thiệu về nhà quản lý dự án

Chương 2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Chương 3
3.1.
3.2.
3.3.
Chương 4
4.1.

Khởi đầu dự án
Hình thành dự án
Đánh giá và so sánh lựa chọn dự án
Bài toán đa mục tiêu
Các phương pháp ra quyết định đa mục tiêu
Phân tích rủi ro
Tổ chức dự án
Cấu trúc tổ chức
Nhóm dự án
Lãnh đạo
Hoạch định và lập tiến độ dự án
Hoạch định dự án

4.2. Sơ đồ thanh ngang
4.3. Phương pháp CPM
4.4. Phương pháp PERT
4.5. Điều chỉnh tiến độ dự án
4.6. Điều hòa nguồn lực
6. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết bằng file powerpoint.
- Chia nhóm cho sinh viên thảo luận.
- Người học báo cáo bằng file powerpoint.
7. Nhiệm vụ của người học
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập.
- Tham gia báo cáo, thuyết trình.
8. Đánh giá kết quả thi của người học
8.1. Hình thức thi
Môn thi được đánh giá bằng hình thức tự luận. Thời gian thi là 90 phút.
8.2. Cách chấm điểm
Điểm thi được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), lấy đến 0,25; không quy tròn
điểm.
8.3. Điều kiện xét tuyển
Môn thi đạt từ 5 điểm trở lên.

9. Tài liệu học tập
Số đăng ký cá biệt

Thông tin về tài liệu

[1] Giáo trình quản lý dự án đầu tư/ Từ Quang Phương (Chủ
biên).- Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2006.- 303 tr., 24 cm - Đầu MOL.041707
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trang tên sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.KT.009007
658.404/ Ph561
KT.008670
MON.023245
[2] Giáo trình lập và quản lý dự án đầu tư / Bùi Xuân Phong,
Nguyễn Đăng Quang, Hà Văn Hội.- Hà Nội: Bưu điện, 2003.253 tr., 24 cm.- 658.404/ Ph431
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