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 Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 

 Trình độ đào tạo:   Đại học (Kỹ sư) 

 Ngành đào tạo:  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp  

    (Industrial and Systems Engineering) 

 Mã ngành:  52 51 06 02 

 Chuyên ngành 1: Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp  

    (Industrial and Systems Engineering) 

 Chuyên ngành 2: Kỹ thuật và quản lý logistics  

(Logistics) 

 Loại hình đào tạo:  Chính quy tập trung 

 Khoa:   Cơ khí 

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

1.1 Mục tiêu đào tạo  

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về 

giáo dục khoa học và nghề nghiệp làm nền tảng thành công trong công việc của người kỹ 

sư Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp (KTHTCN). Đặc biệt, họ:  

1. Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên đáp ứng việc tiếp thu các 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

2. Có kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành cần thiết về tối ưu hóa, quản lý hệ thống 

sản xuất và dịch vụ, kinh tế, và kỹ thuật – kiến thức tổng quan các ngành khác 
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như cơ khí, điện, công nghệ thông tin, logistics và chuỗi cung ứng – nhằm phân 

tích, đánh giá, thiết kế, triển khai và vận hành hiệu quả.  

3. Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, phẩm chất, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng 

giao tiếp tốt, năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành trong 

tương tác bối cảnh doanh nghiệp và xã hội nhằm tạo tiền đề cho việc phối hợp 

các ngành khác giải quyết các vấn đề liên ngành, đa lĩnh vực cũng như nghiên 

cứu các lĩnh vực chuyên ngành và học tập nâng cao. 

4. Có hiểu biết về kinh tế, chính trị và kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã 

hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo nhằm phục vụ tốt cho sự phát 

triển bền vững của xã hội và cộng đồng. 

 

1.2 Chuẩn đầu ra của CTĐT  

a Có khả năng áp dụng các kiến thức về toán, khoa học và kỹ thuật. 

b 
Có đầy đủ sức khỏe, lý luận chính trị, đạo đức, phẩm chất cần thiết để phục vụ cho 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

c Có khả năng thiết kế, tiến hành thực nghiệm, thu thập, và phân tích dữ liệu 

d 
Có khả năng thiết kế, tái thiết kế hệ thống hoặc các quy trình nhằm cải thiện hiệu 

quả hoạt động hoặc đáp ứng những nhu cầu trong những ràng buộc thực tế như 

kinh tế, xã hội, chính trị, môi trường, an toàn, và sự phát triển bền vững. 

e Có khả năng làm việc nhóm, 

f Có khả năng làm việc độc lập 

g Có khả năng xác định, mô hình hóa, và giải quyết các vấn đề 

h 
Có khả năng giao tiếp hiệu quả, khả năng chuẩn bị thuyết trình và thuyết trình 

trước đám đông, trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450. 

i Nhận thức được nhu cầu và có khả năng thực hiện việc học tập suốt đời 

j 
Có khả năng sử dụng những kỹ thuật, công cụ, kỹ năng cần thiết phục vụ cho công 

việc của người kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp. 

 

Ma trận đối sánh mức độ tương thích chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo với 

mục tiêu đào tạo thể hiện trong bảng bên dưới. 

Bảng 1: Ma trận đối sánh CĐR và mục tiêu của CTĐT 

STT  Chuẩn đầu ra 

Mục tiêu đào tạo 

MT 1  MT 2  MT 3  MT 4  
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a.  
Có khả năng áp dụng các kiến thức về toán, khoa 

học và kỹ thuật.  
H H 

  

b.  

Có đầy đủ sức khỏe, lý luận chính trị, đạo đức, 

phẩm chất cần thiết để phục vụ cho sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.   
M  M  H  

c.  
Có khả năng thiết kế, tiến hành thực nghiệm, thu 

thập, và phân tích dữ liệu  
M  H  M    

d.  

Có khả năng thiết kế, tái thiết kế một hệ thống hoặc 

các quy trình nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động 

hoặc đáp ứng những nhu cầu trong những ràng buộc 

thực tế như kinh tế, xã hội, chính trị, môi trường, an 

toàn, và sự phát triển bền vững.  

  H  H  M  

e.  Có khả năng làm việc nhóm. L  H  H  M  

f.  Có khả năng làm việc độc lập. M  M  M  M  

g.  
Có khả năng xác định, mô hình hóa, và giải quyết 

các vấn đề. 
L  H  M  

 

h.  

Có khả năng giao tiếp hiệu quả khả năng chuẩn bị 

thuyết trình và thuyết trình trước đám đông, trình độ 

tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450.  

  H  H  M  

i.  
Nhận thức được nhu cầu và có khả năng thực hiện 

việc học tập suốt đời. 
  M    M  

j.  

Có khả năng sử dụng kỹ thuật, công cụ, kỹ năng 

cần thiết phục vụ cho công việc của người kỹ sư 

KTHTCN. 

L  H  H    

 

Ghi chú: L (Low – Mức độ thấp), M (Medium – Mức độ trung bình), H (High – Mức độ 

cao).  

1.3 Ma trận chương trình đào tạo - chuẩn đầu ra  

Sự tương thích chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra được thể hiện trong bảng theo 

sau. 

 

Bảng 2: Sự tương thích của chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra 

 

STT Môn học 
Chuẩn đầu ra chương trình 

a b c d e f g h i j 

1 Nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa  Mác-           
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Lênin 

2 
Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản 

VN 
          

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh           

4 Nhập môn về kỹ thuật           

5 Môi trường và con người           

6 Quản lý sản xuất           

7 Anh văn 1           

8 Anh văn 2           

9 Anh văn 3           

10 Anh văn 4           

11 Đại số           

12 Giải tích 1           

13 Giải tích 2           

14 Vật lý 1           

15 Vật lý 2           

16 TN Vật lý           

17 Hóa đại cương           

18 Phương pháp tính           

19 Xác suất thống kê           

20 Ứng dụng máy tính trong CN           

21 Giáo dục thể chất 1           

22 Giáo dục thể chất 2           

23 Giáo dục thể chất 3           

24 GD quốc phòng (LT)           

25 GD quốc phòng (TH)           

26 Cơ khí đại cương           

27 Cơ học máy           

28 Vẽ kỹ thuật           

29 Kỹ thuật điện           

30 Thống kê trong công nghiệp           

31 Vận trù học           
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32 Kiểm soát và quản lý chất lượng           

33 Thiết kế mặt bằng           

34 
Thiết kế công việc và đo lường lao 

động 
          

35 Đồ án thiết kế hệ thống công nghiệp           

36 Đồ án nghiên cứu khả thi HTCN           

37 Kinh tế kỹ thuật           

38 Kỹ thuật mô hình hóa & mô phỏng            

39 Quản lý dự án           

40 Kỹ thuật hệ thống           

41 Kỹ thuật ra quyết định           

42 Thực tập đại cương           

43 Thực tập kỹ thuật           

44 Thực tập tốt nghiệp           

45 Luận văn tốt nghiệp           

46 Thiết kế sản phẩm công nghiệp           

47 Quản lý bảo trì           

48 Quản lý vật tư và tồn kho           

49 Kỹ thuật Điều độ           

50 Kỹ năng lãnh đạo           

51 Kinh tế vĩ mô            

52 Kỹ thuật dự báo           

53 Hoạch định chiến lược           

54 Hệ thống thông tin quản lý (MIS)           

55 Hoạch định nguồn lực sản xuất (MRPII)           

56 Sản xuất tinh gọn           

57 Cải tiến chất lượng           

58 Quản lý logistics           

59 Vận tải hàng hóa           
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60 Điều độ trong chuỗi cung ứng           

61 Quản lý tồn kho trong chuỗi cung ứng           

62 Quản lý và vận hành cảng biển           

63 Vận tải đa phương thức           

64 Hệ thống logistics thu hồi           

65 Quản lý tinh gọn trong chuỗi cung ứng           

66 Logistics và tiếp thị           

67 Quản lý chuỗi cung ứng           

68 Kinh tế vi mô           

69 Quản lý công nghệ           

70 ERP           

71 Lean Six-sigma           

72 Hệ thống vận chuyển vật liệu (MHS)           

73 
Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính 

(CIMS) 
          

74 Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS)           

75 Nhân trắc học           

76 An toàn và nhân trắc học           

77 Hệ thống sản xuất           

78 Nguyên lý chương trình điều khiển           

79 Phân tích hệ thống dịch vụ           

80 CAD           

81 Thẩm định dự án           

82 Chiến lược phát triển cảng biển           

83 Thương mại quốc tế cơ bản           

84 Hoạt động logistics quốc tế           

85 Quản lý thu mua           

86 Vận tải hàng hải           

87 Quản lý nhà kho và tồn kho           

 

 

1.4 Cơ hội việc làm 
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Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp có thể làm việc cho các doanh 

nghiệp tổ chức sản xuất hay dịch vụ, tổ chức chính phủ hay phi chính phủ. Các vị trí có thể 

đảm nhận liên quan đến quản lý và điều hành hệ thống sản xuất hay dịch vụ, quản lý vật tư 

và hoạch định tồn kho, tối ưu hóa nguồn lực sản xuất, hỗ trợ ra quyết định, quản lý và 

kiểm soát chất lượng, logistics và chuỗi cung ứng, điều độ nguồn lực, thiết kế hệ thống 

thông tin quản lý, hay cách thức thiết kế và áp dụng hệ thống sản xuất tinh gọn cho tổ 

chức, … Họ đủ khả năng đảm nhận các vị trí quan trọng trong tổ chức như giám đốc sản 

xuất, trưởng phòng chất lượng, trưởng phòng lập kế hoạch cung ứng vật tư, trưởng phòng 

cải tiến, trưởng phòng dự án hay trợ lý giám đốc cho các công ty nước ngoài hoặc trong 

nước. 

 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm 

 

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 140 tín chỉ 

 

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: 

Thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc Gia 

TP.HCM và trường Đại học Bách Khoa. 

 

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:  

Thực hiện theo quy chế học vụ hiện hành của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG 

TP.HCM. 

 

6. THANG ĐIỂM:  

Thực hiện theo quy chế học vụ hiện hành của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG 

TP.HCM. 

 

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

 Tên và khối lượng các môn học được trình bày theo sau: 

7.1  Khối kiến thức chung 

STT Khối lượng kiến thức 

Số tín chỉ 

Tỉ lệ 

Bắt buộc Tự chọn Tổng 

1 Kiến thức toán và khoa học tự nhiên 32 0 32 23% 
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2 Ngoại ngữ 8 0 8 6% 

3 
Khối kiến thức chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội 
16 0 16 11% 

4 Thực tập và Luận văn tốt nghiệp 15 0 15 11% 

5 
Kiến thức cơ sở kỹ thuật, cơ sở  

ngành 51 0 51 36% 

6 Kiến thức ngành 

7 Kiến thức chuyên ngành 9 9 18 13% 

8 
Giáo dục quốc phòng, giáo dục thể 

chất 
Chứng chỉ 

 Tổng cộng 131 9 140 100% 

 

7.2 Khối kiến thức giáo dục đại cương 

7.2.1 Kiến thức toán và khoa học tự nhiên 

Môn học bắt buộc (32 tín chỉ) 

STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 006004 Đại số 3  

2 006001 Giải tích 1 4  

3 006002 Giải tích 2 4  

4 007001 Vật lý 1 4  

5 007002 Vật lý 2 4  

6 007005 TN Vật lý 1  

7 006002 Hóa đại cương 3  

8 006023 Phương pháp tính 3  

9 006018 Xác suất thống kê 3  

10 002118 Môi trường và con người 3  

  Tổng 32  

 

7.2.2 Ngoại ngữ 

STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 003001 Anh văn 1 2  
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2 003002 Anh văn 2 2  

3 003003 Anh văn 3 2  

4 003004 Anh văn 4 2  

  Tổng 8  

 

7.2.3 Kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 

Môn học bắt buộc (13 tín chỉ) 

STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 001001 Nguyên lý cơ bản CN Mác-Lê Nin 5  

2 001004 
Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
3  

3 001025 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

4  Nhập môn về kỹ thuật 3  

5  Quản lý sản xuất 3  

  Tổng 16  

 

7.2.4 Giáo dục thể chất 

STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 005005 Giáo dục thể chất 1 0  

2 005006 Giáo dục thể chất 2 0  

3 005011 Giáo dục thể chất 3 0  

  Tổng 0  

 

7.2.5 Giáo dục quốc phòng 

STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1 004009 GD quốc phòng (LT) 0 Chứng chỉ 

2 004009 GD quốc phòng (TH) 0 Chứng chỉ 

  Tổng 0  

 

7.3 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

7.3.1 Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành) 

Môn bắt buộc (45 tín chỉ) 
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STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1  Cơ khí đại cương 3  

2  Cơ học máy 4  

3  Vẽ kỹ thuật 3  

4  Kỹ thuật điện 3  

5  Thống kê trong công nghiệp 3  

6  Vận trù học 3  

7  Kiểm soát và quản lý chất lượng 3  

8  Thiết kế mặt bằng 3  

9  Thiết kế công việc và đo lường lao động 3  

10  Đồ án thiết kế hệ thống CN 1  

11  Kinh tế kỹ thuật 3  

12  Kỹ thuật mô hình hóa & mô phỏng 3  

13  Quản lý dự án 3  

14  Kỹ thuật hệ thống 3  

15  Kỹ thuật ra quyết định 3  

16  Đồ án NC khả thi HTCN 1  

17  Ứng dụng máy tính trong CN 3  

18  Quản lý logistics 3  

  Tổng 51  

 

7.3.2 Kiến thức chuyên ngành (21 tín chỉ) 

7.3.2.a Kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 

Môn bắt buộc (9 tín chỉ) 

STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1  Thiết kế sản phẩm công nghiệp 3  

2  Quản lý vật tư và tồn kho 3  

3  Kỹ thuật điều độ 3  

  Tổng 9  

 

Môn tự chọn (9 tín chỉ) 
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STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1  Kỹ năng lãnh đạo 
3  

2  Kỹ thuật dự báo 
3  

3  Hoạch định chiến lược 
3  

4  Hệ thống thông tin quản lý (MIS) 
3  

5  Hoạch định nguồn lực sản xuất (MRPII) 
3  

6  Sản xuất tinh gọn 
3  

7  Cải tiến chất lượng 
3  

8  Phân tích hệ thống dịch vụ 3  

9  Kinh tế vĩ mô 3  

10  Kinh tế vi mô 3  

11  Quản lý và đánh giá công nghệ 3  

12  ERP 3  

13  Lean Six-sigma 3  

14  Hệ thống vận chuyển vật liệu (MHS) 3  

15  Hệ thống sản xuất tích hợp (CIMS) 3  

16  Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS) 3  

17  Nhân trắc học  3  

18  An toàn & nhân trắc học 3  

19  Hệ thống sản xuất 3  

20  Nguyên lý chương trình điều khiển 3  

21  Phân tích hệ thống dịch vụ 3  

22  CAD 3  

23  Thẩm định dự án 3  

24  Quản lý bảo trì 3  

25  Vận tải hàng hóa 3  

  Tổng 9  

 

7.3.2.b Kiến thức chuyên ngành Logistics 

Môn bắt buộc (9 tín chỉ) 
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STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1  Vận tải hàng hóa 3  

2  Điều độ trong chuỗi cung ứng 3  

3  Quản lý tồn kho trong chuỗi cung ứng 3  

  Tổng 9  

 

Môn tự chọn (9 tín chỉ) 

STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1  Quản lý và vận hành cảng biển 
3  

2  Vận tải đa phương thức 
3  

3  Hệ thống logistics thu hồi 
3  

4  Quản lý tinh gọn trong chuỗi cung ứng 
3  

5  Tiếp thị logistics 
3  

6  Hệ thống thông tin quản lý (MIS) 
3  

7  Quản lý chuỗi cung ứng 
3  

8  Kỹ thuật dự báo 
3  

9  Chiến lược phát triển cảng biển 
3  

10  Thương mại quốc tế cơ bản 
3  

11  Phân tích hệ thống dịch vụ 
3  

12  Thương mại và vận tải quốc tế 
3  

13  Quản lý thu mua 
3  

14  Vận tải hàng hải 
3  

15  Kiểm soát nhà kho và tồn kho 
3  

16  Hoạt động logistics quốc tế 
3  

17  Kinh tế vĩ mô 
3  

18  Kinh tế vi mô 
3  

19  Hoạch định nguồn lực sản xuất 
3  

20  Thiết kế sản phẩm công nghiệp 3  



14 
 

  Tổng 9  

 

7.3.3 Thực tập và luận văn tốt nghiệp (15 tín chỉ) 

STT MSMH Môn học TC Ghi chú 

1  Thực tập đại cương 1  

2  Thực tập kỹ thuật 2  

3  Thực tập tốt nghiệp 3  

4  Luận văn tốt nghiệp 9  

  Tổng 15  

 

8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Học kì 1 

STT MSMH Tên môn học 
Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

Tổng LT TH  

1 LA1003 Anh văn 1 2(0,4,2) 0 2  

2 MI1003 Giáo dục quốc phòng (LT) 0 0 0 CC 

3 MI1003 Giáo dục quốc phòng (TH) 0 0 0 CC 

4 PE1003 Giáo dục thể chất 1 0 0 0 CC 

5 CH1003 Hóa đại cương 3(2,2,5) 2 1  

6 MT1003 Giải tích 1 4(3,2,7) 3 1  

7 PH1003 Vật lý 1 4(3,2,7) 3 1  

8 ME1001 Nhập môn về kỹ thuật 3(2,2,5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 16  

  

Học kì 2 

STT MSMH Tên môn học 
Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

Tổng LT TH  

1 LA1005 Anh văn 2 2(0,4,2) 0 2  

2 PE1005 Giáo dục thể chất 2 0 0 0 CC 

3 MT1005 Giải tích 2 4(3,2,7) 3 1  

4 PH1005 Vật lý 2 4(3,2,7) 3 1  

5 PH1007 Thí nghiệm Vật lý 1(0,2,1) 0 1  
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6 MT1007 Đại số 3(2,2,5) 2 1  

7 ME1003 Cơ khí đại cương 3(2,2,5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 17  

 

Học kì 3 

STT MSMH Tên môn học 
Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

Tổng LT TH  

1 003003 Anh văn 3 2(0,4,2) 0 2  

2 005011 Giáo dục thể chất 3 0 0 0 CC 

3  Quản lý sản xuất 3(2,2,5) 2 1  

4  Kinh tế kỹ thuật 3(2,2,5) 2 1  

5 006018 Xác suất thống kê 3(3,0,6) 3 0  

6  Cơ học máy 4(3,2,7) 3 1  

7  Vẽ kỹ thuật 3(2,2,5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 18  

 

Học kì 4 

STT MSMH Tên môn học 
Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1 003004 Anh văn 4 2(0,4,2) 0 2  

2  Vận trù học 3(2,2,5) 2 1  

3  
Thiết kế công việc và đo lường lao 

động 
3(2,2,5) 2 1  

4  Ứng dụng máy tính trong CN 3(1,4,4) 1 2  

5  Thống kê trong công nghiệp 3(2,2,5) 2 1  

6 001001 
Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-

Lênin 
5(5,0,10) 5 0  

Tổng số tín chỉ 19  

 

Học kỳ hè:  
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STT MSMH Tên môn học 
Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

Tổng LT TH  

1  Thực tập đại cương 1(0,3,0) 0 1 
Thực 

tập 

2  Thực tập kỹ thuật 2(0,4,2) 0 2 Thực 

tập 

Tổng số tín chỉ 3  

 

Học kì 5 

STT MSMH Tên môn học 
Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

Tổng LT TH  

1 001025 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(2,0,4) 2 0  

2  Kiểm soát và quản lý chất lượng 3(2,2,5) 2 1  

3  Quản lý dự án  3(2,2,5) 2 1  

4  Thiết kế mặt bằng 3(2,2,5) 2 1  

5 006023 Phương pháp tính 3(3,0,6) 3 0  

6  Kỹ thuật hệ thống 3(2,2,5) 2 1  

7  Đồ án TK HTCN 1(0,2,1) 0 1  

Tổng số tín chỉ 18  

 

Học kì 6 

STT MSMH Tên môn học 
Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

Tổng LT TH  

1 001004 
Đường lối cách mạng đảng cộng sản 

Việt Nam 
3(3,0,6) 3 0  

2  Kỹ thuật mô hình hóa & mô phỏng 3(2,2,5) 2 1  

3  Kỹ thuật ra quyết định 3(2,2,5) 2 1  

4  Môi trường & Con người 3(2,2,5) 2 1  

5  Đồ án NC khả thi HTCN 1(0,3,0) 0 1  

6  Kỹ thuật điện 3(2,2,5) 2 1  
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7  Quản lý logistics 3(2,2,5) 2 1  

Tổng số tín chỉ 19  

 

Học kỳ hè: Thực tập tốt nghiệp (3 tín chỉ) 

STT MSMH Tên môn học 
Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

Tổng LT TH  

1  Thực tập tốt nghiệp 3(0,12,0) 0 3  

Tổng số tín chỉ 3  

 

Học kì 7 

Chuyên ngành KTHTCN 

 

STT MSMH Tên môn học 
Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

Tổng LT TH  

1  Thiết kế sản phẩm công nghiệp 3(2,2,5) 2 1  

2  Quản lý vật tư và tồn kho 3(2,2,5) 2 1  

3  Kỹ thuật điều độ 3(2,2,5) 2 1  

4  Môn học tự chọn (1 môn) 3    

5  Luận văn tốt nghiệp 1 3(0,9,3) 0 3  

Tổng số tín chỉ 15  
 

Chuyên ngành Logistics 

STT MSMH Tên môn học 
Số tín chỉ 

Ghi 

chú 

Tổng LT TH  

1  Vận tải hàng hóa 3(2,2,5) 2 1  

2  Điều độ trong chuỗi cung ứng 3(2,2,5) 2 1  

3  
Quản lý tồn kho trong chuỗi cung 

ứng 
3(2,2,5) 2 1  

4  Môn học tự chọn (1 môn) 3    

5  Luận văn tốt nghiệp 1 3(0,9,3) 0 3  

Tổng số tín chỉ 15  
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Học kỳ 8 

STT MSMH Tên môn học 
Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1  Môn học tự chọn (2 môn) 6    

2  Luận văn tốt nghiệp 2 6(0,18,6) 0 6  

Tổng số tín chỉ 12  

 

Danh sách các môn học tự chọn – Chuyên ngành KTHTCN (chọn 9TC trong đó có ít 

nhất 3 TC ngoài chuyên ngành)  

STT MSMH Tên môn học 
Số tín chỉ Ghi chú 

Tổng LT TH  

1  Kỹ năng lãnh đạo 3(3,0,6) 3 0  

2  Kỹ thuật dự báo  3(2,2,5) 2 1  

3  Hoạch định chiến lược  3(3,0,6) 3 0  

4  Hệ thống thông tin quản lý (MIS) 3(3,0,6) 3 0  

5  Hoạch định nguồn lực sản xuất 3(3,0,6) 3 0  

6  Sản xuất tinh gọn 3(3,0,6) 3 0  

7  Cải tiến chất lượng 3(3,0,6) 3 0  

8  Kinh tế vĩ mô 3(3,0,6) 3 0  

10  Kinh tế vi mô 3(3,0,6) 3 0  

11  Quản lý và đánh giá công nghệ 3(3,0,6) 3 0  

12  ERP 3(3,0,6) 3 0  

13  Lean Six-sigma 3(3,0,6) 3 0  

14  Hệ thống vận chuyển vật liệu (MHS) 3(3,0,6) 3 0  

15  Hệ thống sản xuất tích hợp (CIMS) 3(3,0,6) 3 0  

16  Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS) 3(3,0,6) 3 0  

17  Nhân trắc học  3(2,2,5) 2 1  

18  An toàn & nhân trắc học 3(2,2,5) 2 1  
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19  Hệ thống sản xuất 3(3,0,6) 3 0  

20  Nguyên lý chương trình điều khiển 3(3,0,6) 3 0  

21  Phân tích hệ thống dịch vụ 3(3,0,6) 3 0  

22  CAD 3(2,2,5) 2 1  

23  Thẩm định dự án 3(3,0,6) 3 0  

24  Quản lý bảo trì 3(2,2,5) 2 1  

25  Vận tải hàng hóa 3(2,2,5) 2 1  

 

Danh sách các môn học tự chọn – Chuyên ngành Logistics (chọn 9TC trong đó có ít 

nhất 3 TC chuyên ngành): 

 

STT MSMH Tên môn học 
Số tín chỉ 

Ghi chú 
Tổng LT TH 

1  Quản lý và vận hành cảng biển 3(3,0,6) 3 0  

2  Vận tải đa phương thức 3(3,0,6) 3 0  

3  Hệ thống logistics thu hồi 3(3,0,6) 3 0  

4  Quản lý tinh gọn trong chuỗi cung 

ứng 
3(3,0,6) 3 0  

5  Tiếp thị logistics 3(3,0,6) 3 0  

6  Hệ thống thông tin quản lý (MIS) 3(3,0,6) 3 0  

7  Quản lý chuỗi cung ứng 3(3,0,6) 3 0  

8  Kỹ thuật dự báo 3(2,2,5) 2 1  

9  Chiến lược phát triển cảng biển 3(3,0,6) 3 0  

10  Thương mại quốc tế cơ bản 3(3,0,6) 3 0  

11  Phân tích hệ thống dịch vụ 3(3,0,6) 3 0  

12  Thương mại và vận tải quốc tế 3(3,0,6) 3 0  

13  Quản lý thu mua 3(3,0,6) 3 0  

14  Vận tải hàng hải 3(3,0,6) 3 0  

15  Quản lý nhà kho và tồn kho 3(3,0,6) 3 0  



20 
 

16  Hoạt động logistics quốc tế 3(3,0,6) 3 0  

17  Kinh tế vĩ mô 3(3,0,6) 3 0  

18  Kinh tế vi mô 3(3,0,6) 3 0  

19  Hoạch định nguồn lực sản xuất 3(3,0,6) 3 0  

20  Thiết kế sản phẩm công nghiệp 3(2,2,5) 2 1  

 

Khối lượng kiến thức (theo số tín chỉ) được phân bổ theo từng học kỳ như thể hiện trong 

bảng sau. 

Bảng phân phối số tín chỉ từng học kỳ 

 

HK1 HK2 HK3 HK4 Hè HK5 HK6 Hè HK7 HK8 TS 

16 17 18 19 3 18 19 3 15 12 140 

Trong đó: 

- Thực tập đại cương (1 tín chỉ) 

-  thực hiện trong học kỳ hè năm 2. 

- Thực tập kỹ thuật (2 tín chỉ) thực hiện trong học kỳ hè năm 2. 

- Thực tập tốt nghiệp (3 tín chỉ) thực hiện trong học kỳ hè năm thứ 3. 

Sơ đồ cây thể hiện mối liên hệ giữa các môn học: 

Học kỳ 1 Anh văn 1 Giải tích 1 Vật lý 1

Đại số

QLSX

GD QP (LT)

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Học kỳ 5

Học kỳ 6

Học kỳ 7- 
KTHTCN

Học kỳ 8

Anh văn 2

Anh văn 3

Anh văn 4

Vật lý 2 TN Vật lý Cơ Khí ĐC

Thống kê CN

Giáo dục TC 2

Kỹ thuật điện

Vẽ KT

Vận trù học Mác-Lênin

Cơ học máy

UDMTCN

Tư Tưởng HCM

ĐA NCKT HTCN

QLDA KT Hệ Thống

Giáo dục TC 3

ĐLCM ĐCSVN KT MHH&MP KT quết định MT & CN

XSTK

KS&QL CL

QL Logistics

QL vật tư TKTKSP trong CN

Tự chọn 3TC

KTKT

Giải tích 2

TKCV&ĐLLĐ

Hóa ĐC

ĐA TK HTCN

KT Điều độ Tự chọn 3TC

Học kỳ 7- 
Logistics

LVTN 1

Điều độ SCVận tải HH QLTK SC Tự chọn 3TCLVTN 1

LVTN 2

GD QP (TH)Giáo dục TC1Nhập môn KT

TKMB

TTTN

TTĐC TTKT

Tự chọn 3TC  
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1. Tóm tắt nội dung môn học 

Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin (Basic Principles of Marxism – Leninism)  

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu sơlược về chủ nghĩa Mac-Lenin và một số vấn đề 

chung của môn học, căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được 

cấu trúc thành 3 phần 9 chương: phần thứ nhất có 3 chương bao quát những nội dung cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mac-Lenin; phần thứ hai có 3 

chương trình bày 3 nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mac-Lênin, 

về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; phần thứ 3 có 3 chương, trong đó có 2 chương 

khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mac-Lenin, về chủ nghĩa xã 

hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. 

 

Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam (Vietnam Communist Party) 

Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 8 chương: sự ra đời của Đảng cộng sản 

Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng; Đường lối đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945); Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945-1975); Đường lối công nghiệp hóa; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Đường lối xây dựng, phát 

triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; Đường lối đối ngoại. 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology) 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac-Lenin vào điều kiện cụ thể 

của Việt Nam, là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam trong hành động. Môn học nghiên cứu 

nguồn gốc và quá trình hình thành, những nội dung cơ bản, vai trò của tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

 

Nhập môn kỹ thuật (Introduction to engineering) 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quát về các ngành nghề kỹ thuật, yêu 

cầu cần có của kỹ sư trong tương lai về kiến thức chuyên môn và các công cụ theo qui 

trình CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) thông qua thực hiện đồ án môn học 

cùng tên. Môn học còn cung cấp các kỹ năng cần thiết giúp nâng cao khả năng thành công 

của người kỹ sư trong tương lai ngay từ khi còn là sinh viên bằng cách nhận thức được 

trách nhiệm của người kỹ sư đối với xã hội từ đó đưa ra các ứng xử, thái độ tích cực trong 

giao tiếp và trong học tập. 

Provide students an introduction to and captivate their interest in mechanical engineering, 

and introduce students to and teach the Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) 
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principle as context for engineering education through project-based learning. Enhance 

students success as engineering students and as persons by bringing about positive 

behavioral and attitudinal changes in community building, professional development, and 

academic development. 

 

Môi trường và con người (Environment and Human) 

Trong sản xuất công nghiệp, người lao động luôn phải tiếp xúc với máy móc, trang thiết bị 

và nguyên vật liệu. Do đó, môi trường làm việc luôn phát sinh những yếu tố ảnh hưởng 

đến sức khỏe người lao động cũng như phát sinh các mối nguy hiểm, rủi ro dẫn đến bệnh 

nghề nghiệp, tai nạn cho người lao động. 

Nội dung môn học “Môi trường & Con người” cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản và những biện pháp tổng hợp về khoa học kỹ thuật, quản lý, kinh tế, xã hội, luật 

pháp…để phòng ngừa và hạn chế tối đa các nguy cơ nói trên. 

In industrial manufacturing, the workers often contact with machines, equipment and 

materials. Therefore the working environments always generate the factors which yields 

unfavorable effects on the workers’health or the risks or accidents leading to their 

occupational diseases, injuries. The course “Safety and Environment” provides to the 

students the basic knowledge and collective measures in scientifics, technologies, 

management, economics, sociology, laws.. to attain the course’s aims mentioned above.   

 

Quản lý sản xuất (Operations management) 

Môn học này được thiết kế nhằm giúp cho sinh viên hiểu một cách tổng thể về việc cách 

mà các nhà quản lý sản xuất/vận hành mang lại giá trị cho khách hàng thông qua các hoạt 

động vận hành. Để đạt được điều này, các khái niệm và mô hình chức năng cơ bản sẽ được 

trình bày. Môn học bao gồm bốn phần; trong đó Phần I sẽ mô tả vai trò, tầm quan trọng 

của quản lý sản xuất và vận hành. Phần II sẽ trình bày các chức năng quan trọng của quản 

lý sản xuất/vận hành như thiết kế sản phẩm và dịch vụ; thiết kế quy trình; thiết kết mặt 

bằng; thiết kế công việc và đo lường lao động; hoạch định năng lực; và quản lý tồn kho. 

Phần III hướng đến quản lý và cải tiến hệ thống, trong đó sẽ giới thiệu đến sinh viên hệ 

thống sản xuất tinh gọn; kiểm soát và cải tiến chất lượng; quản lý  chuỗi cung ứng… Phần 

IV cung cấp các thách thức đối với quản lý sản xuất và vận hành. 

This course is designed to develop an integrated understanding of how operations 

managers deliver value to the customer through operational activities.  A range of 

theoretical concepts & models will be utilized to develop this integrated framework. This 

course includes 04 sections, in which, Section I describes role and importance of 

production and operations management. Section II  provides important functions of 

production and operation management such as product and service design; process design; 
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layout design; work design and measurement; capacity planning; and inventory 

management. Section III mentions about system management and improvement, in which 

lean manufaturing system, quality control, management and improvement, and supply 

chain management will be focused. The last section will discuss about challenges of 

production and operation management. 

 

Anh văn 1; Anh văn 2; Anh văn 3; Anh văn 4 (English 1; English 2; English 3; 

English 4) 

Môn anh văn được thiết kế theo phương pháp giao tiếp nhằm phát triển 4 kỹ năng Nghe – 

Nói – Đọc – Viết bắt đầu từ trình độ tiền trung cấp qua việc ôn lại các kiến thức ngôn ngữ 

sinh viên đã đạt được, đồng thời phát triển khả năng phân tích ngôn ngữ cũng như khả 

năng giao tiếp của sinh viên. Thông qua chương trình, sinh viên có dịp tiếp cận những tình 

huống nghe hiểu và nói đa dạng với chủ đề lý thú nhằm phát triển khả năng giao tiếp của 

sinh viên, giúp sinh viên có thể sử dụng ngôn ngử hiệu quả hơn trong các tình huống giao 

tiếp đơn giản hàng ngày. Ngoài ra, sinh viên còn có thể củng cố khả năng đọc hiểu và viết 

qua các bài đọc phù hợp với trình độ sinh viên cũng như các bài tập viết đơn giản giúp sinh 

viên diễn đạt ý của mình dễ dàng hơn với tiếng anh. 

 

Đại số (Linear Algebra) 

Nội dung của môn Đại số tuyến tính: không gian véctơ, ma trận, định thức, giải hệ phương 

trình; không gian Euclid, Ánh xạ tuyến tính, trị riêng véctơ riêng, chéo hóa, dạng toàn 

phương, đưa toàn phương về chính tắc. 

Content of Linear Algebra: vector spaces, matrices, determinants, system of equations; 

Euclidean space, linear mappings, eigenvalues eigenvectors, diagonalization, quadratic 

forms. 

 

Giải tích 1 (Calculus 1) 

- Môn giải tích 1 bao gồm các kiến thức cơ bản về vi tích phân hàm 1 biến và phương trình 

vi phân. 

 - Chương trình soạn có tính đến đối tượng chủ yếu là các kỹ sư tưong lai nên chú ý vào 

các công thức ứng dụng và không đặt nặng các vấn đề lý thuyết toán học. Vì thời gian lên 

lớp có hạn nên Sinh viên cần nhiều thời gian tìm hiểu thêm và chuẩn bị bài ở nhà. 

Analysis 1 involes the basic knowledge about the integration of  functions  of one variable 

and differential equation. 
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Program designed for the future engineers should pay attention to the formula of 

application and do not place heavy problems of mathematical theory. Because time in class 

is limited, students need more time to learn and prepare at home. 

 

Giải tích 2 (Calculus 2) 

- Môn giải tích 2 bao gồm các kiến thức cơ bản về vi tích phân hàm nhiều biến, tích phân 

đường mặt, lý thuyết trừơng và chuỗi. 

 - Chương trình soạn có tính đến đối tượng chủ yếu là các kỹ sư tưong lai nên chú ý vào 

các công thức ứng dụng và không đặt nặng các vấn đề lý thuyết toán học. Vì thời gian lên 

lớp có hạn nên Sinh viên cần nhiều thời gian tìm hiểu thêm và chuẩn bị bài ở nhà. 

Analysis 2 involes the basic knowledge about the integration of  functions  of several 

variables, line integrals, field theory and Series. 

Program designed for the future engineers should pay attention to the formula of 

application and do not place heavy problems of mathematical theory. Because time in class 

is limited, students need more time to learn and prepare at home. 

 

Vật lý 1 (Physics 1)  

Cơ - Nhiệt - Điện từ 

Mechanics – thermodynamics - electricity and magnetism  

 

Vật lý 2 (Physics 2) 

 Quang lượng tử - Vật lý hạt nhân – Vật lý hiện đại 

Photonics - Nuclear Physics - Modern Physics   

 

Thí nghiệm vật lý (Physics Lab.) 

Nội dung môn học bao gồm: Lý thuyết: Đo lường và sai số. Thực hành: 14 bài thí nghiệm 

vật lý đại cương trong Cơ - Nhiệt - Điện từ - Quang - Vật lý nguyên tử. 

Theory: Measurement and Error. Practice: 14 experimental items outlined in general 

physics experiments : Mechanical - Thermodynamics - Electricity and magnetism - Optical 

- Atomic. 

 

Hóa đại cương (General Chemistry) 
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Phần 1 - Cấu tạo chất: Gồm các chương 1, 2 và 3.  Cung cấp các kiến thức hiện đại về cấu 

tạo nguyên tử, quy luật tuần hoàn của các nguyên tố trên cơ sở cấu trúc electron của các 

nguyên tử, các loại liên kết trong phân tử và cấu tạo phân tử.  

Phần 2- Cơ sở lý thuyết của các quá trình hóa học: Gồm các chương từ 4 đến 9.  Cung cấp 

cho sinh viên những khái niệm cơ bản của các kiến thức nền tảng cho các quá trình hóa 

học: Nhiệt hóa học, entropy và năng lượng tự do Gibbs. Khái niệm về cân bằng hóa học và 

các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Các loại cân bằng trong dung dịch chất điện 

ly. Cân bằng trong hệ dị thể của chất ít tan. Chiều và mức độ của phản ứng không có sự 

thay đổi trạng thái oxy hóa. Chiều và mức độ của phản ứng có sự thay đổi trạng thái oxy 

hóa. Tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.  

Phần 1 – Kỹ thuật phòng thí nghiệm: Học nội quy an toàn trong phòng thí nghiệm và thực 

hành sử dụng một số dụng cụ cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa học, các kỹ thuật pha 

chế, định phân dung dịch, và cách tính sai số. 

Phần 2-Thực hành thí nghiệm: Sinh viên trực tiếp thực hiện các thí nghiệm để kiểm chứng 

những nội dung lý thuyết đã học và đánh giá kết quả đạt được cho từng thí nghiệm cụ thể. 

Part 1- Matter Structure: Consist of chapters 1,2 and 3. This part supplies the modern 

knowledge on atom, cycle rules of atoms base on their electron structure, bonding types in 

molecules and molecular structure.  

Part 1- Basic Theories of Chemical Engineering Process: Consist of chapters 4 to 9. These 

chapters supply basic concept of foundation theories on Chemistry Process: 

Thermochemistry, entropy and Gibbs energy, concept of chemical equilibrium and factors 

affect it, equilibrium types in electrolyte solutions, equilibrium in heterogeneous system, 

the direction and reaction intensity of non-change oxidation state reactions, the direction 

and reaction intensity of  variation of oxidation state reactions, reaction rate and effect 

factors. 

Part 1- Laboratory techniques: Learn safety rules in the laboratory and practice of using 

some basic tools in the chemical laboratory, the technical preparation and titration of 

solutions, and calculation experimental errors.  

Part 2- Laboratory practice: Students perform experiments to verify the theory and 

evaluate the results for each particular experiment. 

 

Phương pháp tính (Numerical Analysis) 

Môn học Phương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng sáu vấn đề cơ bản trong 

tính toán kỹ thuật:  

1/ Giải phương trình và hệ phương trình phi tuyến 

2/ Giải hệ phương trình tuyến tính 
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3/ Tính giá trị nội suy và xấp xỉ bằng bình phương cực tiểu 

4/ Tính gần đúng đạo hàm và tích phân 

5/ Giải gần đúng phương trình vi phân thường 

6/ Giải gần đúng phương trình đạo hàm riêng 

Các phương pháp được trình bày theo tinh thần tóm lược giải thuật, giới thiệu công 

thức ước lượng sai số và cách làm cụ thể, lược bỏ chứng minh lý thuyết phức tạp. Việc 

chuyển giải thuật trên sang chương trình máy tính được đề cập và khuyến khích sinh viên 

thực hiện, hướng đến mục tiêu mô phỏng các bài toán thực tế thường gặp trong kỹ thuật. 

 

Xác suất thống kê (Probability and statistics) 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất & thống kê, 

các phương pháp phân tích phương sai, các phép kiểm định giả thuyết thống kê, phân tích 

tương quan tuyến tính đơn giản & tương quan tuyến tính đa tham số. Sử dụng phần mềm 

thống kê SPSS & áp dụng MS-EXCEL để xử lý dữ liệu bằng phương pháp thống kê. 

 

Ứng dụng máy tính trong công nghiệp (Computer applications for industrial 

engineering) 

Giúp sinh viên có một số kiến thức cơ bản về tính chất và khả năng của máy tính (số), về 

qui trình giải quyết vấn đề bằng máy tính, về việc dùng một môi trường phát triển phần 

mềm trực quan (như Visual Basic) để thiết kế giao diện cho ứng dụng, tạo các thủ tục xử 

lý sự kiện trên các phần tử giao diện và viết mã để miêu tả giải thuật giải quyết chức năng 

của phần mềm. Hơn nữa, môn học nhằm giúp SV biết cách sử dụng nhiều phần mềm sẽ 

được ứng dụng trong các môn học chuyên ngành KTHTCN như: Xác suất – Thống kê, 

Vận trù, Quản lý sản xuất và tác nghiệp, Dự báo, Thiết kế vị trí và mặt bằng, Kỹ thuật điều 

độ, Quản lý dự án, Quản lý chất lượng, Kỹ thuật mô phỏng ,… cũng như giúp cho SV biết 

dung phần mềm chuyên ngành như là những công cụ hỗ trợ ra quyết định cho các vấn đề 

trong sản xuất và dịch vụ. Quan trọng hơn là việc giới thiệu & hướng dẫn sử dụng cơ bản 

các phần mềm chuyên dụng trong ngành như các phần mềm tối ưu hóa, phần mềm mô 

phỏng, phần mềm phân tích thống kê, phần mềm dự báo, hay phần mềm hoạch định nguồn 

lực cho tổ chức … SV được hướng dẫn sử dụng các phần mềm Microsoft Excel. LINDO, 

LINGO, Minitab, SPSS, Expert Choice, Microsoft Project, Crystal Ball, Arena 

simulation,…để giải các bài toán trong sản xuất và dịch vụ thông qua các bài thực hành. 

To provide students practical knowledge how to use softwares in manufacturing system. 

The softwares are decision supporting applications for IE courses such as: Operation 

Research, Operation Management, Forecasting, Layout Designing, Scheduling, Project 

Management, Quality Management, Simulating, etc. Students are guided and practice 
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softwares such as: Microsoft Excel. LINDO, LINGO, Minitab, SPSS, Expert Choice, 

Microsoft Project, Crystal Ball, Arena Simulation to solve real problems in production and 

services or to support to making decisions. 

 

Giáo dục thể chất 1; Giáo dục thể chất 2; Giáo dục thể chất 3; (Physical practice 1; 

Physical practice 2; Physical practice 3; Physical practice 4) 

Một số vấn đề cơ bản về quan điểm, đường lối và chủ trương của Đảng và nhà nước về 

công tác TDTT trong giai đoạn mới; Mục đích, nhiệm vụ và yêu cầu của GDTC đối với 

sinh viên; cơ sở khoa học của việc tập luyện TDTT đối với sinh viên; Các nguyên tắc và 

phương pháp tập luyện TDTT. 

Học phần 1 – Phần thực hành nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết; Các kĩ năng 

vận động và thể lực chung thuộc môn điền kinh (chạy cự ly trung bình: Nam 1500m; nữ 

800m; Nhảy xa) và môn thể dục (đội hình đội ngũ và bài tập thể dục tay không liên hoàn 

40 động tác). 

Học phần 2 – Củng cố và nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật bóng chuyền, nắm được 

phương pháp sư phạm để có thể trở thành hướng dẫn viên cơ sở: trường học, cơ quan, 

công nông trường, xí nghiệp. 

Học phần 3 – Phần lý thuyết gồm các nội dung về nguồn gốc, quá trình phát triển môn 

bóng rổ trên thế giới và phong trào bóng rổ Việt Nam; tác dụng của môn bóng rổ đối với 

nhân cách và thể chất con người: thi đấu và trọng tài. Phần thực hành: sinh viên tập luyện 

để nắm bắt kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của bóng rổ. Thực tập thi đấu; trọng tài và tổ chức 

thi đấu môn bóng rổ. 

 

Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) (Defense education – Theory) 

Giáo dục quốc phòng (Thực hành) (Defense education – Practice) 

Cơ khí đại cương (Basic machinary) 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: bản chất vật lý của quá trình 

cắt gọt, các kiến thức về độ chính xác gia công, chất lượng bề mặt chi tiết máy. Các 

phương pháp tạo hình để gia công  một chi tiết cụ thể. 

The course supplies general knowledges for students of textile engineering and industrial 

and systems engineering about  manufacturing  processes and joining and assembly 

processes. The content of the course equips for textile engineering and industrial and 

systems engineering  students with knowledge of the manufacturing and assembly 

processes. Moreover, this course presents about the methods to improve the surface 

quality. Finally, the course content mentions about joining and assembly processes. 
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Cơ học máy (Machine Elements) 

Môn học cung cấp những kiến thức tổng quát cho sinh viên ngành kỹ thuật dệt và kỹ thuật 

hệ thống công nghiệp về các quá trình chế tạo và lắp ráp sản phẩm. Nội dung của môn học 

nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về các quá trình chế tạo và lắp ráp, trong đó 

gồm các quá trình gia công không phôi và có phôi cho các loại vật liệu kim loại và phi kim 

loại. Ngoài ra môn học còn giới thiệu những phương pháp nâng cao chất lượng bề mặt. 

Phần cuối của môn học giới thiệu các phương pháp kết nối và lắp ráp để tạo thành sản 

phẩm. 

 

Vẽ kỹ thuật (Engineering Drawing) 

Thiết lập đồ thức của các đối tượng hình học cơ bản bắt đầu từ điểm, đường thẳng, mặt 

phẳng; xác định các tính chất và quan hệ hình học của chúng. 

Bài toán cơ bản giải quyết các vấn đề về vị trí giữa các đối tượng hình học cơ bản và xác 

định độ lớn thật của các đối tượng hình học (độ dài, góc) trên hình biểu diễn. 

Các phép biến đổi hình chiếu để các đối tượng có vị trí hình học đặc biệt so với các mặt 

phẳng hình chiếu. 

Biểu diễn các mặt hình học ba chiều (đa diện, mặt cong), xác định các tính chất và giao 

của chúng. 

Vật liệu, dụng cụ và thiết bị vẽ, cách trình bày bản vẽ kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Việt Nam 

(TCVN) và quốc tế (ISO), dựng hình bằng dụng cụ vẽ; các loại hình biểu diễn sử dụng 

phương pháp hình chiếu vuông góc bao gồm: hình chiếu vuông góc, hình chiếu riêng phần, 

hình chiếu cục bộ, hình cắt, mặt cắt và hình trích; hình biểu diễn nổi theo phương pháp 

hình chiếu trục đo; vận dụng hợp lý các loại hình biểu diễn để biểu diễn vật thể trên bản vẽ 

kỹ thuật. 

 

Kỹ thuật điện (Electrical engineering) 

Khái niệm chung về chung mạch điện. Dòng điện hình sin. Các phương pháp giải mạch sin 

không xác lập. Khái niệm chung về máy điện. Máy biến áp, máy điện không đồng bộ, Máy 

điện đồng bộ, Máy điện một chiều. 

 

Thống kê trong công nghiệp (Statistics for engineering) 
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Môn học trang bị kiến thức thống kê chuyên hành nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu ngẫu 

nhiên với tầm nhìn thống kê. Từ đó, xác định các qui luật ngẫu nhiên của hệ thống và đưa 

ra các giải pháp hỗ trợ ra quyết định tốt nhất trong môi trường ngẫu nhiên.  

Môn học trang bị kiến thức về phân bố dữ liệu, ước lượng, kiểm định, phân tích phương 

sai, hồi qui nhằm giúp sinh viên phân tích và xử lý dữ liệu thống kê. Môn học giới thiệu về 

dữ liệu và các kỹ thuật xử lý dữ liệu (ước lượng, kiểm định giả thuyết, hồi qui) để xử lý dữ 

liệu thống kê. 

The subject covers the terminology about the distribution of data, estimation, hypothesis 

testing, analysis of variance, regression to support students analyzing and processing data. 

This course introduces data and technique for data processing (estimation, hypothesis 

testing, regression). 

 

Vận trù học (Operations research) 

Môn học nhằm hướng đến mục tiêu: 

- trang bị các kiến thức về mô hình hóa, giải thuật trong nghiên cứu vận trù. 

- ứng dụng quy hoạch toán học vào bài toán quản lý sản xuất. 

- ứng dụng chuỗi Markov vào bài toán ra quyết định 

- ứng dụng lý thuyết sắp hàng vào bài toán ra quyết định 

Nội dung môn học bao gồm: 

1. Giới thiệu về vận trù học 

2. Quy hoạch tuyến tính 

3. Mô hình vận tải 

4. Mô hình mạng 

5. Quy hoạch nguyên 

6. Quy hoạch động 

7. Chuỗi Markov 

8. Mô hình quyết định Markov 

9. Mô hình đếm 

10. Chuỗi Markov liên tục 

11. Mô hình sắp hàng 

12. Mô hình quyết định sắp hàng 

The objectives of the course are: 

 to offer knowledge in system modeling and applying algorithms in Operations 

Research. 

 to apply Mathematical Programming in Production Management. 

 to apply Markov Chain in Decision Making. 

 to apply Queueing Theory in Decision Making. 

The outline of the course is as follows: 

1. Introduction to OR 

2. Linear programming 
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3. Transportation models 

4. Network models 

5. Integer programming 

6. Dynamic programming 

7. Discrete Markov Chains 

8. Markovian Decision Models 

9. Counting models 

10. Continuous Markov Chains 

11. Queueing Models 

12. Queueing Decision Models 

 

Kiểm soát & Quản lý chất lượng (Quality Management and Control) 

Môn học trang bị kiến thức quản lý và kiểm soát hiệu quả hệ thống chất lượng. Mục tiêu 

môn học bao gồm: 

- Đánh giá hệ thống chất lượng bao gồm đánh giá vị trí chất lượng, chi phí chất 

lượng, hoạt động chất lượng và văn hóa chất lượng.  

- Hoạch định, tổ chức hiệu quả hệ thống chất lượng.  

- Áp dụng các mô hình kiểm soát chất lượng bao gồm kiểm soát quá trình, lấy mẫu 

kiểm định. 

Nội dung môn học bao gồm các phần:  

1. Giới thiệu   

2. Đánh giá chất lượng  

3. Văn hóa chất lượng 

4. Hoạch định chất lượng 

5. Tổ chức chất lượng 

6. Kiểm soát quá trình 

7. Biễu đồ kiểm soát 

8. Lấy mẫu kiểm định thuộc tính 

9. Lấy mẫu kiểm định biến số 

The course offers knowledge to manage and control quallity systems effectively. The 

objectives of the course are: 

- to access quality position, quality cost, quality culture, quality operation of 

organizations. 

- to plan, organize quality systems effectively. 

- to apply models of Quality Control including Process Control and Acceptance 

Sampling. 

The outline of the course is as follows: 

1. Introduction  

2. Quality Assessment 

3. Quality Culture 

4. Quality Planning 

5. Organization for Quality 
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6. Statistical Process Control 

7. Control Charts 

8. Attribute Acceptance Sampling 

9. Variable Acceptance Sampling 

 

Thiết kế mặt bằng (Facility layout design) 

Môn học cung cấp cho sinh viên phương pháp phân tích, đánh giá và thiết kế mặt bằng 

một cách hệ thống. Sinh viên có khả năng phân tích trạm làm việc, khu vực làm việc, mặt 

bằng của tổ chức nhằm tìm ra giải pháp hướng đến thiết kế chi tiết giải pháp tối ưu hóa 

công việc và sắp xếp mặt bằng tốt nhất. Môn học giới thiệu các phương pháp bố trí mặt 

bằng toàn diện, hợp lý về các phương pháp định tính phổ biến và nhấn mạnh đến các 

phương pháp định lượng hiệu quả trong việc bố trí mặt bằng. Sinh viên sẽ được trang bị 

kiến thức thực hiện thiết kế, đo lường, phân tích và so sánh các loại mặt bằng nhằm hỗ trợ 

ra quyết định tốt nhất. Sinh viên nắm bắt các kỹ thuật cơ bản về hệ thống nâng chuyển vật 

liệu và hoạch định sử dụng chúng hiệu quả trong việc hỗ trợ dòng di chuyển hữu hình trên 

mặt bằng. Môn học được thiết kế để cung cấp các công cụ và kỹ thuật phổ biến cho sinh 

viên sử dụng giải quyết các bài toán mặt bằng như thiết kế mặt bằng sản xuất, thiết kế mặt 

bằng kho, tối ưu hoá vị trí thiết bị. Các giải thuật, phương pháp tính toán định lượng hữu 

hiệu trong giải quyết bài toán mặt bằng được trình bày. Giới thiệu các phần mềm chuyên 

dụng sử dụng trong thiết kế mặt bằng. Ngoài ra, môn học trang bị tầm nhìn bao quát và 

toàn diện về các bài toán đang được quan tâm và sự tương tác của mặt bằng đối với các 

thành phần khác của hệ thống. 

This course is an introductory course in plant layout and material handling. Therefore, the 

objective of this course are for students to understand for how to design, measure, analyze, 

and compare facility layouts and how to make facility location decisions. This course 

provides the totally logical representation to quantitative methods for layout planning 

actitivies which contrast with almost qualitative methods. Besides, students also learn the 

basics of material handling techniques and they can effectively and efficiently used to 

support facility objectives. The course provides tools and techniques to solve the industrial 

and service problems such as designing manufacturing layout, designing warehouse layout 

and optimizing the facility locations. Furthermore, this subject also shows students a 

general and comprehensive view about the interesting problems in facility layout and 

location. Besides, algorithms and quantitative methods in designing facility layout will be 

presented. Some useful solfwares in solving these problems will be figured out. 

 

Thiết kế công việc & Đo lường lao động (Work Design and Measurement) 

Đo lường lao động và thiết kế công việc là môn học nhằm trang bị những kiến thức về 

thiết kế, chọn lựa và đánh giá, hoàn thiện không ngừng các phương pháp sản xuất, qui 

trình hoạt động, công cụ, máy móc nhằm đạt tới sự kết hợp tối ưu, hài hoà giữa qui trình, 

máy móc, dụng cụ, con người và môi trường làm việc. Người kỹ sư sẽ được cung cấp các 
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kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cách xác định yêu cầu qui trình, phân tích tác vụ, lựa 

chọn phương pháp, thao tác tối ưu, áp dụng vào thực tiễn song song với quá trình đánh giá 

hiệu quả và hiệu chỉnh quá trình bằng các công cụ như tối ưu hóa nguồn lực và áp dụng 

các phương pháp định mức thời gian và đo lường hiệu quả công việc. 

The design and measurement of work are fundamental subject aims to equip the 

knowledge of design, choice and evaluation, completing the production methods, process 

activities, tools, machinery, in order to achieve the optimal combination, machinery, tools, 

human and work environment. That is tool for increasing productivity, improving 

equipment utilization, conserving materials and energy, reducing human effort.  

 

Đồ án TK HTCN (Design IE Design project) 

Môn học giúp sinh viên ứng dụng các kiến thức và phương pháp kỹ thuật hệ thống trong 

thiết kế giải pháp tối ưu hóa công việc hay thiết kế mặt bằng công nghiệp. Chuẩn bị cho 

sinh viên áp dụng một cách hệ thống, hiệu quả các kỹ thuật của ngành và qui trình thiết kế 

kỹ thuật giải quyết vấn đề thực tế. Giúp sinh viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và làm 

việc nhóm. Thông qua việc phân tích và thiết kế các hệ thống thực về thiết kế công việc và 

thiết kế mặt bằng, sinh viên nắm bắt được các kỹ năng, trình tự cần thiết để thiết kế hệ 

thống, có khả năng tổ chức thực hiện thiết kế.   

The student will apply the knowledge and method acquired in the course of  systems 

engineering in designing a production or service system. To prepare students to effectively 

apply industrial and systems engineering techniques and the engineering design process to 

real industrial problems, improve oral and written communication skills, and give students 

experience working in teams. Through analyzing and designing a production or service 

system, the student will acquire the skills and steps that are necessary for implementing 

systems engineering in a technical project. 

 

Kinh tế kỹ thuật (Engineering economy) 

Môn học cho thấy được sự quan trọng của lĩnh vực kinh tế trong việc đánh giá giá trị của 

hệ thống, sản phẩm và dịch vụ và và những kỹ thuật đánh giá các phương án kỹ thuật dưới 

góc độ tương quan về chi phí và giá trị. Môn học giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghiên 

cứu, làm việc đội nhóm, kỹ năng giao tiếp thông qua những bài tập nhóm và báo cáo. Môn 

học nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản liên quan đến kinh tế và các kỹ thuật phân 

tích, đánh giá cho các phương án kỹ thuật, bao gồm: 

1. Khái niệm và vai trò của kinh tế kỹ thuật 

2. Giá trị thời gian của tiền tệ - những công thức tính toán lãi suất và tương 

đương 

3. Cơ sở so sánh và lựa chọn các phương án 

4. Khái niệm về kế toán và phân tích dòng tiền sau thuế 
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This course aims to equip students with significane of the economics employed in system 

decisions and engineering-related economic analyses for engineering alternatives 

evaluation of engineering proposals in terms of worth and cost. This course enhances the 

researching, team work and communication skill for students through group homeworks 

and presentations. 

This subject presents the definitions, concepts of economy and analysis and evaluation 

techniques of engineering proposals, including: 

1.  Introductionn to engineering economy 

2.   The time value of money – interest fomulas and caculations of economic 

equivalence 

3.   Bases of comparison and selection of alternatives  

4.   Accounting and after-tax cash flows analysis. 

 

Kỹ thuật Mô hình hoá mô phỏng (Decrete-event systems simulation engineering) 

Cung cấp các kiến thức, phương pháp mô hình hóa và mô phỏng hệ thống công nghiệp 

(sản xuất và dịch vụ) với các sự kiện rời rạc. Sinh viên sẽ có kinh nghiệm phát triển các 

mô hình mô phỏng hệ thống rời rạc với các phần mềm mô phỏng chuyên dụng. Hơn thế 

nữa, sinh viên sẽ có kinh nghiệm sử dụng mô hình mô phỏng trong phân tích các hệ thống 

phức tạp. Nội dung môn học bao gồm các khái niệm cơ sở về mô hình hóa và mô phỏng hệ 

thống với các sự kiện rời rạc, tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu của kỹ thuật mô phỏng, 

phương pháp luận nghiên cứu mô phỏng, tính ngẫu nhiên trong mô hình, phân tích dữ liệu 

đầu vào, xử lý kết quả mô phỏng, thiết kế thực nghiệm mô phỏng, và các phần mềm mô 

phỏng thông dụng. Các phương pháp và kỹ thuật mô hình hóa và mô phỏng được trình bày 

thông qua một phần mềm mô phỏng thông dụng. 

Provides the knowledge and methods required for modeling and simulating industrial 

systems with decrete-events. They will have experience developing simulation models in 

specific simulation sofware. Besides, they will get experience using simulation models to 

analyze complex decrete event systems. The topics include concepts of modeling and 

simulation, pros and cons of simulation for studying industrial systems, methodology for 

simulation study, random number generation, input analysis, output analysis, design of 

simulation experiments, common simulation software. 

 

Quản lý dự án (Project management) 

Tổ chức một cách linh hoạt, huy động có hiệu suất các nguồn lực đa năng từ nhiều bộ phận 

và một cơ chế quản lý hiệu quả là những yêu cầu quan trọng của doanh nghiệp để đáp ứng 

nhu cầu thị trường trong thời gian ngắn nhất và với chi phí cạnh tranh nhất. Quản lý dự án 

là mô hình quản lý cho phép doanh nghiệp thỏa mãn những yêu cầu trên bằng thiết kế/lập 

kế hoạch triển khai dự án một cách  hiệu quả và bằng việc kiểm soát hiệu quả nguồn lực 

được phân bổ nhằm đạt được các mục tiêu cho trước về thời gian-chi phí-chất lượng. Môn 
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học đồng thời phát triển năng lực lập kế hoạch và cung cấp các kỹ thuật kiểm soát dự án 

trong môi trường bất định. 

Industrial Project Management aims at providing students with knowledge and skills in 

industrial project design and managing project implementation in deterministic and 

probabilistic environment. Flexible organisation, efficient mobilisation of multidiscipline 

capacity from various units and an effective management are the very important 

requirements for enterprise to respond to the market needs at the shortest time period and 

at the most competitive price. Project Management is a model enabling enterprises to meet 

the requirements by effective project design/planning and by effective control of project 

resources in order to achieve project predefined time-cost-quality objectives. 

 

Kỹ thuật hệ thống (System Engineering) 

Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ thuật thiết kế hệ thống. Nội dung bao gồm vai 

trò của tư duy hệ thống trong thiết kế, vòng đời hệ thống, các phương pháp luận thiết kế hệ 

thống, quy trình xác định nhu cầu, quy trình thiết kế ý niệm, quy trình thiết kế sơ khởi, quy 

trình thiết kế chi tiết, quy trình tích hợp hệ thống, quy trình thử nghiệm và đưa vào sử 

dụng. Ngoài ra môn học còn giới thiệu các công cụ phân tích và thiết kế hệ thống như 

timeline diagram, functional flow diagram, IDEF0, N2 diagram, functional tree. Các yêu 

cầu quản lý dự án thiết kế hệ thống và tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống cũng được trình bày. 

The topics are systems thinking, life-cycles of systems, methodology of systems 

engineering, process for needs definition, process for concept design, process for 

preliminary design, process for detail design, process for system integration, process for 

testing and utilization. The contents also tools for system analysis and design such as 

timeline diagram, FFD, IDEF0 etc. Systems engineering management and systems 

engineering standards are also introduced. 

 

Kỹ thuật ra quyết định (Decision making engineering) 

Ra quyết định hiệu quả trong các tình huống giải quyết vấn đề kinh tế-kỹ thuật nhằm giảm 

chi phí, nâng cao không ngừng chất lượng và hiệu quả hệ thống là vai trò và trách nhiệm 

của các cấp quản lý-kỹ thuật trong doanh nghiệp. Để thực hiện được trọng trách này, người 

ra quyết định phải xác định được đúng đắn vấn đề cần giải quyết, phải biết phân tích và mô 

hình hóa bài tóan một cách tin cậy, biết đánh đổi giữa các mục tiêu mâu thuẫn cần đạt và 

biết lựa chọn một cách nhất quán. 

Effective decision making in solving complex engineering-economic problems under 

uncertainties in order to reduce costs and continuosly increase product quality is the the 

primary responsibilty of technical and production managers. The decision making 

techniques aim at equipping future engineers the models, techniques and skills and enable 

the practice of decision making through trade-off analysis in real-world problem-exercises. 
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The decision making techniques introduces techniques, models and skills in complex 

problem solving situation involving multicriteria, multiobjectives and under ucertainty. 

Through real-world problem, the course develops complex capability to make decision 

and/or to support others to do so in the context of technical and production management. 

 

Đồ án nghiên cứu khả thi HTCN (IE Appraisal Project ) 

Đồ án sẽ giúp người học áp dụng kiến thức thiết kế, vận hành và đánh giá vào một trường 

hợp thực tế. Người học sẽ biết được cách thức nhìn nhận vấn đề thực tế, mô hình hóa và 

thiết kế giải pháp, chế tạo thử nghiệm, và đánh giá giải pháp nhằm hướng đến tối ưu hóa 

hệ thống. Bên cạnh đó, các kỹ năng mềm cần thiết cho kỹ sư ngành như kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng lãnh đạo, thuyết trình, …sẽ được trang bị nâng cao theo hướng thực tế. 

 

Thực tập Đại cương (Internship 1) 

Môn học giúp cho người học làm quen với các hệ thống thực tế thông qua các chuyến đi 

thực tế. Người học sẽ nhận ra các hệ thống thực tế với sự đối sánh với các hệ thống theo 

mô tả trên lý thuyết. Qua môn này, người học sẽ định hướng hay xác định xem hệ thống 

hay tổ chức nào phù hợp với tính cách của mình để định hướng nghiên cứu đúng đắn. 

 

Thực tập kỹ thuật (Internship 2) 

Yêu cầu của môn học này là xác định nghiên cứu thực tế thông qua thời gian làm việc với 

hệ thống thực tế. Sinh viên sẽ hiểu được hệ thống, nắm bắt cách thức vận hành của hệ 

thống, và xác định các vấn đề có thể cải tiến. Hình thành nên ý tưởng ban đầu cho vấn đề 

nghiên cứu. Môn học này sẽ giúp sinh viên liên hệ các vấn đề thực tế với kiến thức sẽ được 

trang bị trong chương trình.  

 

Thực tập tốt nghiệp (Final internship) 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức thực tế về hệ thống sản xuất công nghiệp. Sinh 

viên có cơ hội áp dụng những kiến thức đã học vào những công việc cụ thể ở nhà máy, xí 

nghiệp sản xuất, công ty… và hỗ trợ cán bộ nhà máy ra quyết định trong sản xuất. 

Dựa trên phân tích, nắm bắt hiện trạng của hệ thống sản xuất hay dịch vụ, người học sẽ 

đánh giá hiệu quả của hệ thống sản xuất, tìm ra những vị trí tắc nghẽn trong hệ thống, các 

vấn đề nổi bật và định hướng đưa ra giải pháp tối ưu giải quyết các vấn đề đó hiệu quả. 

Kết quả của đợt thực tập này là tiền đề cho việc định hướng và thực hiện luận văn tốt 

nghiệp. 
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The objective of the course is to offer practical knowledge in the production management 

system underconsideration including: 

 The overview of the system. 

 Some problems of the system. 

 Some proposals for improving the system 

 The output of the internship should be the importance input for the graduation thesis  

 

Thiết kế sản phẩm công nghiệp (Industrial product development) 

Thiết kế sản phẩm & dịch vụ cung cấp kiến thức cơ bản về các phương pháp và kỹ thuật 

thiết kế sản phẩm, hoạch định và triển khai các dự án phát triển sản phẩm mới trong các hệ 

thống công nghiệp.  

Môn học giới thiệu các vấn đề cơ bản trong quá trình thiết kế như: xác định nhu cầu khách 

hàng, thiết lập đặc tính sản phẩm, phát triển ý tưởng, chọn lựa ý tưởng sản phẩm và chuẩn 

bị cho việc sản xuất sản phẩm theo hướng công nghiệp hóa. 

Design of product and service provides the based knowledge on methodology and 

technical of design. Planning and Deveploping the projects for the deveploped process of 

product. 

 Introduction 

 Product Development Process 

 Identifying Customer Needs 

 Establishing Product Specifications 

 Concept Generation 

 Concept Selection 

 Product Architecture 

 Industrial Design 

 Design of Service 

 

Quản lý bảo trì (Maintenance management)  

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về kỹ thuật độ tin cậy, kỹ thuật bảo trì, 

các kỹ thuật chẩn đoán hư hỏng, các phương pháp và thiết bị giám sát tình trạng của hệ 

thống sản xuất, áp dụng các phương pháp phân tích vận hành phục vụ việc bảo trì, các mô 

hình ra quyết định thay thế những thành phần hư hỏng trong hệ thống. Áp dụng các 

phương pháp và hình thức tổ chức bảo trì hiện đại và có hiệu quả. 

The subject provides students with basic knowledge of technical reliability, technical 

maintenance, data collection and analysis. The methods determine the replacement time, 

the models of replacement decision. With the identification of failure systems that permis 

planned maintenance. 
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Quản lý vật tư và tồn kho (Material and Inventory Management) 

Môn học trang bị kiến thức cơ bản quản lý vật tư  tồn kho cho các vật tư từ nguyên liệu 

đến bán  phẩm đến thành phẩm, nhu cầu từ xác định đến ngẫu nhiên, từ độc lập đến phụ 

thuộc, từ đơn hàng đơn đến đơn hàng lập lại, và từ tồn kho đến phân phối. 

The objective of the course is to offer knowledge in inventory and materials management 

including planning and control of all kinds of inventory. 

 Introduction 

 Deterministic Inventory planning 

 Discrete Inventory planning 

 Stochatics inventory planning 

 Single order inventory planning 

 Material requirement planning 

 In process inventory planning 

 Distribution requirement planning 

 Inventory Control 

 

Kỹ thuật điều độ (Scheduling Engineering) 

Cung cấp các kiến thức, kỹ thuật và thuật toán điều độ trong sản xuất và dịch vụ. Nội dung 

bao gồm các mục tiêu thường gặp trong bài toán điều độ trong sản xuất và dịch vụ, phân 

loại bài toán điều độ, điều độ máy đơn, điều độ dự án, điều độ flow shop, điều độ job shop, 

điều độ flexible flow shop, điều độ nhân lực, hệ thống điều độ. Môn học nhấn mạnh các 

thuật toán đựơc sử dụng phổ biến trong công nghiệp. 

The topics includes  overview of scheduling, its roles and functions, the classification of 

scheduling problems, the common objectives of scheduling and the performance measures 

of scheduling. The course also gives deep exploration of scheduling algortihms for single 

machine, flowshop, jobshop, workforce scheduling problems. 

1. Introduction 

2. Scheduling problems and notation 

3. Heuristics for scheduling single machine 

4. Branch and bound algorithm for single machine 

5. Local search for single machine 

6. Flowshop scheduling 

7. Flexible flowshop scheduling 

8. Jobshop scheduling 

9. Shifting bottleneck algorithm 

10. Scheduling human resources 

11. Scheduling software 

 

Kỹ năng lãnh đạo (Leadership) 
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Môn học bao gồm các nội dung về các kỹ năng lãnh đạo cơ bản, quan hệ trong tổ chức, 

quản lý khủng hỏang niềm tin, giao tiếp và trình bày, quản lý công việc, giải quyết vấn đề, 

và xây dựng nhóm. 

The objective of the course is to offer knowledge and skills in effecive leadership. 

 Introduction to Leadership 

 Basic leadership skills 

 Relation in organization 

 Crisis management 

 Communication & presentation 

 Job management 

 Problem solving 

 Team building 

 

Quản lý logistics (Management of business logistics) 

Môn học trang bị các kiến thức cơ bản về hậu cần (logistics) và chuỗi cung ứng. Môn học 

tập trung vào các phương pháp tiếp cận nhằm phân tích và thiết kế các hoạt động của hệ 

thống logistics. Trong đó, nhấn mạnh vào các quá trình phân tích và thiết kế các thành 

phần của hệ thống logistics nói riêng và cả hệ thống logistics nói chung. Các nội dung 

chính của môn học bao gồm quản lý nhu cầu và dịch vụ khách hàng, thu mua vật tư và 

quản lý nhà cung cấp, quản lý lưu lượng tồn kho, các hệ thống vận tải, phương pháp đo 

lường hoạt động chuỗi cung ứng, và logistics toàn cầu. 

This subject intends to introduce basic concepts about Logistics and major logistics 

activities.  Besides, an overview on logistics applications in various fields would be 

provided. 

 

Kỹ thuật dự báo (Forcasting engineering)  

Để thực hiện các quyết định về quản lý, kỹ thuật trong sản xuất hay dịch vụ thì các số liệu 

dự báo tại thời điểm cần quyết định hoặc trong tương lai là rất quan trọng và cần thiết. 

Môn học này sẽ cung cấp kiến thức về các kỹ thuật về dự báo các thông số nhu cầu dựa 

trên các số liệu có được. 

Providing learners foundamental knowledge to support decisions in managemnet, 

engineering and service activities based on forecasted data. 

The course provides concepts, tools as well as methods in order to making the forecasting 

activities in industry and services. These activities based on historical data and quantitative 

methods. 

 

Hoạch định chiến lược (Strategy planning) 
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Qua môn học này sinh viên sẽ nắm được những cơ sở của hoạch định chiến lược, nhiệm vụ 

của chức năng kinh doanh, phân tích đánh giá các yếu tố bên ngoài, phân tích đánh giá môi 

trường bên trong tổ chức, xây dựng các phương án chiến lược và lựa chọn các kế hoạch 

chính sách cần thiết.  

Bên cạnh đó, môn học giúp sinh viên thực hiện thu thập thông tin, phân tích thông tin hiệu 

quả nhằm hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp thông qua việc phân tích tình huống 

cũng như các bài tập lớn. 

The objectives of this subject is:  

 Understand the role of strategic plan and policy 

 Learn what the basic strategic management process is and what it does  

 Learn about the elemants and processes involed in strategic plan 

The content identifies a model of strategic management and develops each major are as a 

chapter, including goals, objectives and mission; need/resource assesment and 

environmental analysis; strategy formulation viewed from the top; an operational view of 

strategy; implemementation, evaluation and strategic control. The content develops these 

major topic areas while defining and explaning the tools and practices in a strategic 

process. Next part involves some special strategics in product and technique. 

 

Hệ thống thông tin quản lý (Management information system - MIS) 

Nội dung bao gồm các kiến thức, phương pháp và kỹ thuật cơ sở phân tích và thiết kế hệ 

thống thông tin quản lý. Sinh viên được làm quen với các loại hệ thống thông tin quản lý, 

khái niệm vòng đời hệ thống thông tin. Môn học tập trung vào các phương pháp luận và kỹ 

thuật phân tích hệ thống như structured analysis and design, data sampling, data flow 

diagram, ERD, data dictionary, decision tree, UML, CASE v.v. 

Design and Analysis of Management Information System (MIS) aims at providing 

knowledge and skills in design and development of MIS ensuring investment effectiveness 

and enterprise management capacity development. 

Information for timely and effective decision making have become a strategic resources of 

modern enterprises. Providing such a value of information for decision making is the task 

of a team of experts including endustrial systems engineers in design and implemnetation 

of MIS development projects. The study subject provides basic knowledge in MIS through 

systems approach and develops analytical and design skills in MIS development meeting 

the needs of management and operation of production and project systems. 

 

Hoạch định nguồn lực sản xuất (Material resource planning) 

Môn học trang bị các kiến thức về hoạch định nguồn lực sản xuất với các nội dung: Quản 

lý nhu cầu, Hoạch định sản xuất, lên lịch sản xuất, hoạch định nhu cầu vật tư, quản lý năng 
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lực, kiểm soát xưởng, và quản lý mua sắm. Ngoài ra, môn học còn mở rộng giới thiệu đến 

ERP và SCM. 

The objective of the course is to offer knowledge in Manufacturing Resourse Planning to 

improve competitive edge of production organizations. 

 

Sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing) 

Môn học giúp sinh viên hiểu biết về sản xuất tinh gọn và những tác động của nó đối với 

năng suất và có thể áp dụng thuần thục vào các hệ thống khác nhau trong thực tiễn. Môn 

học cung cấp cho sinh viên kiến thức gồm lý thuyết lẫn thực hành về tư duy tinh gọn, các 

đặc điểm của một xí nghiệp tinh gọn, sản xuất tinh gọn và các quy trình tinh gọn; giúp sinh 

viên có khả năng phân tích tư duy tinh gọn ở các ngành kỹ thuật khác và được trang bị các 

công cụ và kỹ thuật như bản vẽ dòng giá trị (Value Stream Mapping), xác định bảy lãng 

phí (Seven Wastes), Kaizen, GEMBA, 5S,… để có thể ứng dụng tư duy tinh gọn. 

The course provides students knowledge and skills to apply Lean Thinking to Production 

Systems with the objectives of reducing delivery time, cost; improving quality and 

productiviy of the systems. 

 

Cải tiến chất lượng (Quality improvement) 

Môn học trang bị kiến thức cơ bản để cải tiến chất lượng, một quá trình quan trọng trong 

quản lý chất lượng. Môn học nhằm giúp sinh viên có phương pháp cải tiến quá trình sản 

xuất, giảm chi phí, tăng năng suất, và chất lượng nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của 

tổ chức sản xuất. 

The objective of the course is to offer knowledge in Quality Improvement, an important 

process in Quality management, to decrease cost, increase productivity, to improve 

production process, to improve competitive edge of organizations. 

 

Vận tải hàng hóa (Frieght transportation) 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên ngành liên quan đến vận tải hàng 

hóa, các phương tiện vận tải, ưu nhược điểm cũng như cách lựa chọn phương tiện vận 

chuyển. 

Giới thiệu tóm tắt các yếu tố liên quan đến vận tải. Các phương tiện vận tải đặc trưng như 

đường sắt, hàng không, đường bộ, đường biển và đường sông. Qua đó có thể nắm được 

các ưu nhược điểm của từng loại phương tiện vận tải cũng như có thể chọn lựa được cách 

vận chuyển tối ưu cho từng loại hàng hóa khác nhau ứng với từng loại hình vận tải. 
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This subject supplies students with specialist knowledge about transportation, 

transportation vehicle, advantages and disadvantages of each transportation vehicle 

Brief of factors related to transportation. The typical means of transportation such as 

railways, aviation, road, sea and river. That, we can understand the advantages and 

disadvantages of each type of transport means and how can select the optimal carrier for 

each different type of goods with each form of transport. 

 

Điều độ trong chuỗi cung ứng (Scheduling engineering in SCM) 

Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ thuật trong lập kế hoạch và điều độ trong 

chuỗi cung ứng 

Nội dung bao gồm tổng quan về điều độ, vai trò và chức năng của điều độ, các dạng bài 

toán điều độ, các mục tiêu thường gặp trong điều độ và thang đo đánh giá hiệu quả của kỹ 

thuật điều độ. Môn học nghiên cứu chuyên sâu vào các thuật toán lập kế hoạch và điều độ 

cho dự án, trong các chuỗi cung ứng, cách thực hiện thời gian biểu và đặc biệt cho vận tải 

hàng hóa, và cách thức điều độ nguồn nhân lực. Ngoài ra môn học còn giới thiệu một số 

giải thuật tối ưu hóa sử dụng phổ biến trong giải quyết các bài toán tối ưu.  

This module aims to provide knowledge, methods, and algorithms in planning and 

scheduling in sypply chain and logistics systems. 

An introduction and overview on planning and scheduling problems. Roles and functions 

of, common objectives or criteria in scheduling problems would be studied. This subject 

also provide essential algorithms, and methods of planning and scheduling for projects, in 

solving suplly chain problems, making time table for stransportation problems, and 

assigning resources. Besides, some special optimizing algorithms would be mentioned. 

 

Quản lý tồn kho trong chuỗi cung ứng (Inventory management in SCM) 

Cung cấp các kiến thức về quản lý tồn kho trong chuỗi cung ứng. Trình bày những nội 

dung quản lý tồn kho trong chuỗi cung ứng từ xác định nhu cầu khách hàng và mức dịch 

vụ khách hàng cung cấp, quản lý dòng tồn kho trong chuỗi cung ứng, ra quyết định trong 

quản lý tồn kho, các quyết định về nhà kho, mối liên hệ hệ thống vận tải hàng hóa với tồn 

kho và quản lý việc vận tải hàng hóa với tồn kho trên đường vận tải. 

The purpose of this course is to provide the knowledge of inventory management in the 

supply chain. This course presents aspects of managing inventory in the supply chai, which 

include considerations of demand management and customer service, managing inventory 

flows in the supplychain, inventory decision making, warehousing decisions, the 

transportation system and transportation management. 
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Quản lý và vận hành cảng biển (Ports management and operations) 

Trang bị kiến thức tổng quát về quản lý và vận hành các hệ thống cảng biển. Thấu hiểu 

tầm quan trọng của cảng biển trong vận tải hàng hóa trên thế giới và đồng thời nắm bắt 

được sự thay đổi cũng như phát triển hệ thống cảng biển qua các thời kỳ.  

Sinh viên nắm bắt được các hoạt động của một hệ thống cảng biển, các khối chức năng 

chính của một hệ thống cảng biển và tầm quan trọng của nó trong nền kinh tế. Nắm bắt các 

giai đoạn phát triển của cảng biển để có thể xác định giai đoạn phát triển của hệ thống cảng 

biển thực tế, cảng biển Việt Nam.  

Giới thiệu về hệ thống cảng biển, các định nghĩa, tầm quan trọng của cảng. Các chức năng 

chính và các thuận lợi của hệ thống cảng biển đối với quốc gia. Kế đến, sự phát triển của 

cảng biển sẽ được đề cập. Cách thức quản lý và điều hành cảng sẽ được trình bày. Thêm 

vào đó, sự tác động của công nghệ lên cảng biển, các chính sách về cảng, vận hành cầu 

cảng sẽ được cung cấp cho sinh viên.  

This module aims to provide an overview on management and operations of ports and  

understanding of their importance in freight transport on the world. In addition, 

development of port systems around the world would be comprehended. 

Students can understand port operations, main functions and importance in a economy. 

Development of port system could be known  and then could identify what real port 

system or Viet Nam ports need. 

 

Vận tải đa phương thức (Intermodal freight transport) 

Trang bị kiến thức tổng quát về vận tải đa phương thức. Cung cấp các mô hình vận tải đa 

phương thức phổ biến. Nắm được các điểm mạnh và điểm yếu của các loại phương thức 

vận tải để từ đó xây dụng hay đề xuất được mô hình vận tải đa phương thức phù hợp. 

Sinh viên nắm bắt được các đặc điểm của các hình thức vận tải hàng hóa riêng và trên cơ 

sở đó sinh viên có thể nắm bắt được các mô hình vận tải đa phương thức. Hơn thế nữa, 

sinh viên có khả năng đề xuất, thiết kế mô hình vận tải đa phương thức phù hợp với môi 

trường thực tế. 

Tìm hiểu về khái niệm vận tải đa phương thức. Các mô hình vận tải đa phương thức và các 

ứng dụng, sự phát triển của chúng ở một số nước hay khu vực phát triển trên thế giới. 

Cung cấp các mô hình tiêu biểu của vận tải đa phương thức. Và thảo luận tính ứng dụng 

thực tế của các mô hình với điều kiện hay môi trường cụ thể tại Việt Nam hay trong khu 

vực ASEAN.  
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This module aims to provide an overview on intermodal freight transport models and an 

understanding of their importance. In addition, general intermodal models would be 

provided. Furthermore, advantages and disadvantages of each intermodal transport model 

could be comprehended and then students could design suitable intermodal models for real 

world. 

Students could understand the characteristics of basic transport modal and then master 

intermodal models. In addition, they could design, suggest the good intermodal model(s) 

suitable with real environments. 

 

Hệ thống logistics thu hồi (Reverse logistics system) 

Giúp cho sinh viên nắm bắt hệ thống logistics thu hồi và đồng thời hiểu được tầm quan 

trọng của nó. Nắm bắt các chức năng của hệ thống logistics thu hồi tại các doanh nghiệp, 

tổ chức. Xác định được cách thức tổng quan trong tiến hành nghiên cứu xây dựng hay cải 

tiến hệ thống logistics thu hồi. 

Giới thiệu và trình bày tổng quan về hệ thống logistics thu hồi. Tìm hiểu các khối chức 

năng cơ bản của nó và đóng góp của hệ thống logistics thu hồi trong hoạt động của tổ 

chức, doanh nghiệp.  

This module aims to provide an overview on logistics reverse systems and an 

understanding of their importance. In addition, logistics reverse activities in the 

organizations or companies could be mastered. Expectedly, a general method about how to 

design or improve reverse logistics system could be comprehended. 

An introduction and overview on logistics reverse systems would be presented. Reverse 

logistics functions would be introduced and its contributions on development of companies 

or organizations would be mentioned. 

 

Quản lý tinh gọn trong chuỗi cung ứng (Lean management in SCM) 

Cung cấp kiến thức hữu hiệu đã và đang áp dụng rộng rãi trên thế giới là công nghệ tinh 

gọn. Giúp sinh viên nắm bắt các lợi ích của công nghệ tinh gọn. Cung cấp một số công cụ 

tinh gọn hữu hiệu và cách thức kết hợp hay áp dụng công nghệ tinh gọn vào quản lý chuỗi 

cung ứng. Bên cạnh đó, trang bị cho sinh viên cách thức tiến hành xác định tiêu chí đánh 

giá và tiến hành đo lường hệ thống chuỗi cung ứng. Sinh viên có khả năng áp dụng công 

nghệ tinh gọn cho hệ thống logistics thực tế sau này.  

Tìm hiểu công nghệ tinh gọn và các công cụ của nó. Xác định công cụ tinh gọn phù hợp áp 

dụng vào quản lý chuỗi cung ứng. Xác định tiêu chí đo lường và đánh giá chuỗi cung ứng 

và tiến hành thực hiện.  
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This module aims to provide modern knowdnledge applied around the world that is lean 

technology. Benefits or advantages of lean technology would be mastered. In addition, 

acceptance lean tools and how to apply them into supply chain mannagement would be 

introduced. Actually, appropriate criteria and how to evaluate a supply chain would be 

presented. Expectedly, students could apply lean technology to enhance or improve a 

practice logistics system.  

Lean technology and its tools would be studied. Besides, suitable lean tools would be 

selected and applied into supply chain management. Determine good criteria and use them 

to evaluate the supply chain systems. 

 

Tiếp thị logistics (Logistics marketing) 

Giúp cho sinh viên hiểu được sự tương tác giữa hai lãnh vực chính đóng góp chủ yếu vào 

doanh thu của doanh nghiệp là logistics và tiếp thị. Nắm bắt vai trò của hoạt động logistics 

trong việc đáp ứng nhu cầu tạo ra từ tiếp thị. Sinh viên thấy được rằng, vai trò của hai khối 

chức năng chính này nên đi cùng với nhau và bổ trợ lẫn nhau. Mục tiêu là xây dựng được 

chiến lược logistics theo định hướng của thị trường.  

Cung cấp tầm nhìn mới về thị trường mới nhằm xác định mức độ dịch vụ cung cấp. Cách 

thức xây dựng mối quan hệ với khách hàng, tạo giá trị từ khách hàng sẽ được cung cấp. 

Chiến lược logistics định hướng thị trường được giảng dạy. Kế đến, cách thức quản lý hệ 

thống logistics tương tác với tiếp thị được trình bày và vai trò trong thời kỳ toàn cầu hóa. 

This module aims to provide an understanding of logistics and marketing functions which 

contribute much margin for any company or organization. Roles of logistics activities to 

meet customer demands generating from marketing. Logistics and marketing have strictly 

relations, so they should cooperate together. Alternatives to design a market oriented 

logistics could be determined.  

An introduction and overview on new vision of new market would be provided. The ways 

to build up good relationships with customers and create value from them would be 

presented. In addition, management of logistics sytem in coperating with marketing would 

be shown and its roles in the globalization would be mentioned.   

 

Quản lý chuỗi cung ứng (Supply chain management) 

Trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng. Đề xuất những quyết định và 

hoạt động đồng bộ sử dụng một cách hiệu quả tích hợp các nhà cung cấp, nhà chế tạo, kho 

bãi, nhà vận chuyển, nhà bán lẻ và khách hàng sao cho đúng sản phẩm hay dịch vụ được 

phân phối đúng số lượng, đúng vị trí và khớp thời gian để tối thiểu chi phí hệ thống, thỏa 

mãn yêu cầu dịch vụ khách hàng. Vai trò của chuỗi cung ứng, những vấn đề chủ yếu để 

thực hiện, hoạch định chuỗi cung ứng sẽ được tìm hiểu. 



45 
 

To supply good supply chain management. Decisions and activities utilized to efficiently 

integrate suppliers, manufacturers, warehouses, transporters, retailers, and customers so 

that the right product or service is distributed at the right quantities, to the right locations, 

and at the right time, in order to minimize system wide costs while satisfying customer 

service level requirement. The role of the supply chain, the keys drivers of supply chain 

performance, analytical tools and techniques for supply chain analysis and planning. 

 

Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) 

Cung cấp kiến thức về các chỉ số kinh tế vĩ mô, sự ảnh hưởng của nó và vai trò kinh tế của 

chính phủ. Người học sẽ hiểu được lý thuyết về thu nhập quốc gia và các yếu tố tác động 

đến thu nhập quốc gia. Bên cạnh đó, các yếu tố cơ bản nhất của nền kinh tế quốc gia sẽ 

được nhận ra. Người học sẽ có khả năng xem xét sự tác động của kinh tế vĩ mô đến các 

quyết định mang tính chiến lược của tổ chức. Môn học trình bày kiến thức cơ bản về thu 

nhập quốc gia, các yếu tố tác động đến nền kinh tế vĩ mô như việc làm và thất nghiệp, lạm 

phát, tăng trưởng kinh kế, và tiền tệ và lãi suất. Bên cạnh đó, hoạt động kinh tế của chính 

phủ và thương mại quốc tế sẽ đề cập. 

This course provides an understanding of the behavior of macroeconomics indicators and 

the economic role of the government. 

 

Kinh tế vi mô (Microeconomics) 

Môn học cung cấp kiến thức về các nguyên tắc chủ đạo về kiến thức kinh tế cơ bản, các lý 

thuyết kinh tế vi mô và ứng dụng. Giúp người học hiểu sự khác biệt của các hệ thống kinh 

tế, nắm bắt hành vi khách hàng và cơ cấu cung cầu tác động đến giá. Bên cạnh đó, các kiến 

thức cân bằng thị trường, cơ chế giá, khái niệm co giãn, mối quan hệ giữa sản xuất và chi 

phí sản xuất, mô hình thị trường và thuyết phân phối sẽ được nắm bắt. Môn học cung cấp 

kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô với các hệ thống kinh tế và mô hình kinh tế khác nhau. 

Ngoài ra, môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về hành vi khách hàng, cơ cấu giá cả, 

cân bằng thị trường, và các kiến thức quan trọng khác về kinh tế vi mô. 

This course provides an understanding of the core principles of basic economics, theories 

in microeconomics and their applications. 

 

Quản lý công nghệ (Technology management) 

Môn học trang bị cho sinh viên phương pháp tiếp cận hệ thống đối với công tác quản lý 

công nghệ trong doanh nghiệp vì mục tiêu cạnh tranh. Các kỹ năng đánh giá năng lực công 

nghệ từ quan điểm cạnh tranh, dự báo sự phát triển của công nghệ và xây dựng chiến lược 

công nghệ cũng được đồng thời trang bị cho sinh viên. 
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Môn học tiếp cận hệ thống đối với công nghệ và các công cụ hữu hiệu giúp cho các cấp 

quản lý-kỹ thuật trong doanh nghiệp lựa chọn hay phát triển công nghệ một cách hiệu quả 

để bảo đảm sự phát triển bền vững trong thời đại ngày nay. 

1. Giới thiệu về công nghệ và quản trị công nghệ 

2. Môi trường công nghệ 

3. Chiến lược công nghệ 

4. Năng lực công nghệ 

5. Dự báo công nghệ 

6. Phát triển năng lực công nghệ 

7. Chuyển giao công nghệ 

The subject equips students with system approach to the management of technology within 

enterprise for the purpose to compete sussessfully in the market today. The skills to assess 

technology capability, to conduct technology forecasting and technology strategy 

development are also developed during the course. 

The subject introduce systems approach to the management of technology and usefull tools 

for choosing of developing technology meeting the both conflicting needs. 

1. Introduction to technology and management of technology 

2. Technology environment 

3. Technology strategies 

4. Technology capability 

5. Technology forecasting 

6. Development of Technlogy capability 

7. Technology Transfer 

 

ERP (Enterprise resource planning) 

Môn học trang bị các kiến thức nhằm hoạch định hiệu quả nguồn lực doanh nghiệp, gia 

tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Mục tiêu môn học bao gồm: 

- Hiểu các khái niệm cơ bản của ERP 

- Áp dụng các mô hình mua sắm, bán hàng trong hệ thống 

- Áp dụng các mô hình tài chính kế toán, quản lý nhân sự trong hệ thống. 

- Áp dụng các mô hình sản xuất, quản lý kho trong hệ thống. 

- Hiểu các công nghệ ERP thông dụng như SAP, Oracle, Open ERP. 

Môn học bao gồm các nội dung: 

1. Giới thiệu về ERP 

2. Tài chính kế toán 

3. Quản lý bán hàng 

4. Quản lý mua sắm 

5. Sản xuất 

6. Quản lý kho 

7. Quản lý nhân sự 

8. Công nghệ ERP 
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The course offers integrated knowledge to effectively plan Enterprise Resources to 

increase competitive edge of organizations . The objectives of the course are: 

- to understand basic concepts of ERP 

- to apply models of financial accounting, humance resource management in ERP 

systems. 

- to apply models of purchasing, sales in ERP systems 

- to apply models of manufacturing, warehouse management in ERP systems 

- to understand some popular ERP technologies, eg. SAP, Oracle, Open ERP. 

The outline of the course is as follows: 

1. Introduction to ERP 

2. ERP Accounting 

3. Sales Management 

4. Purchasing Management 

5. Manufacturing 

6. Warehouse Management 

7. Human Resource Management 

8. ERP Technologies 

 

Lean six-sigma 

Môn học trang bị các kiến thức tích hợp các phương pháp, công cụ Sản xuất tinh gọn và 

Six Sigma nhằm cải tiến chất lượng và năng suất hệ thống sản xuất. Mục tiêu môn học bao 

gồm: 

- Hiểu tư duy tinh gọn và tư duy Six Sigma. 

- Ứng dụng các công cụ tinh gọn và các công cụ Six Sigma. 

- Ứng dụng mô hình Lean Six Sigma cải tiến hệ thống. 

Môn học có nội dung bao gồm: 

1. Tư duy và công cụ tinh gọn 

2. Tư duy và công cụ Six Sigma 

3. Mô hình Lean Six Sigma 

4. Xác định 

5. Đo lường 

6. Phân tích 

7. Cải tiến 

8. Kiểm soát. 

The course offers knowledge to integrate methods & tools of Lean Manufacturing and Six 

Sigma to improve Quality & Productivity of Production Systems. The objectives of the 

course are: 

- to understand Lean thinking and Six Sigma thinking  

- to apply Lean tools and Six Sigma tools. 

- to apply LSS model to improve Production Systems 

The outline of the course is as follows: 

1. Lean Thinking & Tools 
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2. Six Sigma Thinking & Tools 

3. Lean Six Sigma 

4. Define 

5. Measure 

6. Analyze 

7. Improve 

8. Control 

 

Hệ thống vận chuyển MHS (Material Handling system) 

Xây dựng hệ thống vận tải hàng hóa và vai trò của hoạt động phân phối hàng hóa trong tổ 

chức tiến đến tối ưu hệ thống. Môn học giới thiệu các thành phần cũng như các kỹ thuật bố 

trí mặt bằng, thiết bị, băng tải, kho để quản lý, tối ưu hoạt động nâng chuyển vật tư. 

 

Construct transportation system and the role of distribution activities in the organization to 

optimize the system. This subject presents the components, layout, equipment, conveyors, 

warehouse to management and optimize handling operation. 

 

Sản xuất tích hợp máy tính (Computer integrated manufacturing) 

Môn học trang bị kiến thức về các thành phần cũng như cách thức kết nối các phần để hình 

thành một hệ thống sản xuất thông suốt về mặt thông tin. Môn học giới thiệu các thành 

phần cơ bản và cách thức tích hợp, tự động hóa việc kiểm soát hoạt động hệ thống sản xuất 

bao gồm các nội dụng: lập kế hoạch sản xuất với sự hỗ trợ của máy tính CAPP, 

CAD/CAM, tế bào sản xuất, kiểm soát chất lượng với sự trợ giúp của máy tính CAQ, 

mạng truyền thông cho hệ thống sản xuất. 

The subject covers knowledge on the components and how to connect components to form 

a smooth production systems in terms of information. This subject presents the basic 

components and how to integrate, automate control of a production system includes: 

Computer Aided Production Planning CAPP, CAD/CAM, production cells, Computer 

Aided Quality control CAQ, the computer network for the production system. 

 

Hệ thống sản xuất linh hoạt (Flexible manufacturing system) 

Môn học trang bị kiến thức về tiêu chí, công cụ và phương pháp giúp xây dựng một hệ 

thống sản xuất linh hoạt. Môn học giới thiệu các thành phần, tiêu chí đánh giá và cách thức 

thiết lập một hệ thống sản xuất thỏa mãn tiêu chí linh hoạt, bao gồm các nội dung: mô hình 

hóa hệ thống sản xuất linh hoạt, áp dụng lý thuyết xếp hàng và Petri Net để giải bài toán 

linh hoạt, chu kỳ vòng đời, điều độ, xử lý đơn hàng, quản lý dụng cụ ở hệ thống sản xuất 

linh hoạt. 

The subject covers with knowledge on the criteria, tools and methods to build a flexible 

manufacturing system. This subject present the components, evaluation criteria, and how 

to establish a production system based on flexible criteria, includes: modeling flexible 

manufacturing systems, Query theory, Petri Net to solve flexibility problem, cycle life 
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management, schuduling, order processing, management tools in a flexible manufacturing 

systems. 

 

Nhân trắc học (Industrial ergonomics) 

Môn học cung cấp các kiến thức về những nguyên tắc của nhân trắc học trong môi trường 

sản xuất và dịch vụ. 

Sinh viên sau khi học xong sẽ có các kiến thức và kỹ năng: 

- Hiểu được vai trò của nhân trắc học trong hệ thống công nghiệp 

- Nhận dạng được các vấn đề về nhân trắc học để cải thiện môi trường làm việc công 

nghiệp 

- Thiết kế được dụng cụ và nơi làm việc phù hợp với ngành nghề 

Môn học gồm các mảng kiến thức chính: 

- Giới thiệu chung về nhân trắc học và vai trò trong hệ thống công nghiệp 

- Những nguyên tắc của nhân trắc học 

- Nhân trắc học đối với cấp quản lý 

- Kế hoạch huấn luyện 

 

The subject provides the concepts of principles of ergonomics in manufacturing and 

service environment. 

After completing the subject, students are able to: 

- Understand the roles of ergonomics in industrial systems 

- Identify ergonomic-related problems to improve the working enviroment 

- Design suitable tools as well as working conditions 

The subject includes: 

- Introduction of ergonomics and its roles in industrial systems 

- Principles of ergonomics 

- Ergonomics for managers 

- Training planning 

 

An toàn và nhân trắc học (Safety and ergonomics) 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nhân trắc học và khoa học an toàn 

nhằm bảo đảm sức khỏe, lợi ích và an toàn cho người làm việc. Thông qua việc phân tích 

tương tác giữa con người và môi trường làm việc, môn học cung cấp các kỹ thuật làm 

giảm thiểu những mối nguy hiểm, xây dựng môi trường làm việc an toàn, phương pháp 

làm việc đúng nhằm giúp cải thiện năng lực và hiệu suất làm việc. Môn học bao gồm: 

- Những nguyên tắc của an toàn và nhân trắc học trong việc thiết kế thao tác, chuyển 

động và công cụ 

-  Thiết kế môi trường làm việc  

- Các ứng dụng của an toàn và nhân trắc học trong các lĩnh vực 

 

The subject provides concepts about the ergonomics and safety for ensuring labours’ 

health, benefits and safety. Through analyzing the interaction between human being and 
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working environment, the subject equips students with techniques lessening the danger, 

building a safe working environment and a proper working method in order to improve the 

productivity and effectiveness. 

The subject includes 4 parts: 

- Principles of safety and ergonomics in designing manual work, operations, 

equipment and tools 

- Design the working environment  

- Applications of safety and ergonomics in some fields. 

 

Hệ thống sản xuất (production systems) 

Môn học cung cấp các kiến thức về khái niệm, cấu trúc hệ thống và nguyên lý hoạt động 

của các hệ thống sản xuất, các kỹ thuật áp dụng trong việc kiểm soát dòng chảy, tối ưu 

hóa, nâng cao năng suất như kỹ thuật điều độ, kỹ thuật cân bằng chuyền, kỹ thuật chuẩn 

hóa đối chuẩn,.. trong các hệ thống sản xuất.  Môn học còn là một trong những môn học 

giúp sinh viên tiếp cận với các hệ thống sản xuất thực tế, hiện đại. Nội dung môn học là 

những kiến thức và kỹ thuật áp dụng trong các hệ thống sản xuất trong công nghiệp 

 Gồm 3 phần: 

- Phần 1: Giới thiệu khái quát các hệ thống sản xuất 

- Phần 2: Giới thiệu cấu trúc các hệ thống sản xuất 

- Phần 3: Các kỹ thuật áp dụng cho các hệ thống sản xuất 

 

The course provides the knowledge about the concept, system structure and operating 

principle of the production system, the techniques applied to control the flow, 

optimization, improve productivity such as scheduling, balancing technique, standadized 

techniques in the production system. This course is also one of the subjects to help 

students reach the actual and modern production system. 

Course content is the knowledge and techniques applied in the production system in the 

industry  

  Consists of 3 parts:  

- Part 1:  Overview of the production system  

- Part 2: To introduce the production system structure 

- Part 3: The techniques applied to the production system 

 

Nguyên lý chương trình điều khiển (Principles of programmable automation) 

Sau khi hoàn thành môn hoc, sinh viên có thể: 

- Giải thích các nhu cầu của sử dụng tự động hóa trong môi trường sản xuất và mô tả 

các ứng dụng tương ứng 

- Mô tả chức năng cơ bản của cảm biến và cơ cấu chấp hành và đưa ra được ví dụ 

tương ứng 

- Lựa chọn loại cảm biến và cơ cấu chấp hành phù hợp cho ứng dụng của hệ thống tự 

động 

- Mô tả chức năng cơ bản của công nghệ điều khiển số (NC) 
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- Sử dụng PLC để điều khiển một chức năng cụ thể 

- Mô tả cơ cấu hoạt động cơ bản của robot công nghiệp 

- Xác định và phân biệt các thành phần và giao diện khác nhau của hệ thống sản xuất 

linh hoạt FMS 

- Thiết kế một hệ thống tự động theo các yêu cầu cho trước 

Môn học trình bày các khái niệm và mối quan hệ của các thiết bị lắp ráp tự động, các hệ 

thống thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (CAD), hệ thống chế tạo có sự hỗ trợ của máy tính 

(CAM), robot công nghiệp, laser công nghiệp, các bộ điều khiển lập trình được (PLC), các 

hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS), hệ thống tích hợp máy tính (CIM) 

Aims 

- Explain the needs of using automation in manufacturing environment and illustrate 

suitalble applications 

- Describe the basic functions of sensors and actuator and illustrate suitable examples 

- Select appropriate types of sensors and actuators for an application of automation 

system 

- Describe basic functions of numeric control technology 

- Use PLC to control a real function in automation system 

- Describe basic operation of inductrial robot 

- Determine and distinguish diffent elements and user interface of flexible 

manufacturing system 

- Design an automation system based on given requirements 

 

Phân tích hệ thống dịch vụ (Service systems analysis) 

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức phân tích hệ thống dịch vụ dưới góc nhìn của 

ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp. Trang bị cơ bản quan điểm về mô hình dịch vụ để 

có thể ứng dụng linh hoạt các kỹ thuật của ngành trong giải quyết các vấn đề của hệ thống 

dịch vụ bên cạnh hệ thống sản xuất. Trước tiên, người học sẽ tìm hiểu về chức năng dịch 

vụ trong nền kinh tế. Từ đó, xây dựng và đánh giá các chiến lược dịch vụ của tổ chức và 

trên cơ sở này phát triển dịch vụ mới nếu cần thiết. Khái niệm chất lượng dịch vụ sẽ được 

cung cấp và giải pháp để đáp ứng dịch vụ khách hàng. Bên cạnh đó, kiến thức về quản lý 

cung cầu và các kỹ thuật trong hệ thống dịch vụ sẽ được trình bày. 

Student will have ability to visualize the engineering issues that face the service business 

versus similar ones in the manufacturing business. They will be able to think from point of 

view of a business model to use industrial engineering tools to solve the problems. 

 

CAD (Computer aided design) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về các thông số của mô hình CAD 3D, 

cách thức để xây dựng và hiệu chỉnh mô hình CAD bằng SolidWorks. Ngoài ra, sinh viên 

còn được trang bị kiến thức để phát thảo, tạo ra và lắp ráp các bộ phận của mô hình 3D.  

• Các thông số cơ bản của mô hình CAD 3D 

• Cách thức để xây dựng và hiệu chỉnh mô hình 3D dùng SolidWorks 
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• Cách thức để phát thảo, tạo ra và lắp ráp các bộ phận của mô hình CAD 3D dùng 

SolidWorks 

 

Parametric solid model (3D) CAD basics will be taught using SolidWorks.  Parametric 

concepts will be covered. Solid CAD models will be built and edited in SolidWorks. 

Assemblies of solid parts will be examined. Part drawings will be created and plotted. 

• Basic parameters of solid model (3D) CAD 

• Building and Editing of Solid CAD models in SolidWorks  

• Plotting, Creating and Assembling of Solid CAD Model in SolidWorks 

 

Thẩm định dự án (Project appraisal) 

Môn học cung cấp kiến thức về phân tích và đánh giá dự án thông qua các chỉ tiêu đánh 

giá dự án như các phương pháp phân tích tài chính - kinh tế và phân tích lợi ích – chi phí 

xã hội nhằm đánh giá tiền khả thi và khả thi dự án; các phân tích rủi ro và độ nhạy để đánh 

giá, thẩm định và ra quyết định về quản lý dự án.  

Sinh viên sau khi học xong có thể nâng cao kỹ năng làm việc đội nhóm và khả năng giải 

quyết vấn đề. 

Môn học sẽ bao gồm các học phần về: 

- Các kỹ thuật phân tích về tài chính của dự án 

- Các kỹ thuật phân tích chi phí – lợi ích xã hội 

- Đánh giá rủi ro và phân tích độ nhạy 

 

The subject walks through the the basic of analysing and evaluating projects through 

assessment criteria of projects such as financial and economic analysis for investment 

projects method and social cost benefit in order to evaluate the feasibility at preliminary 

stage, risk and sensitivity analysis to evaluate, appraise and make decision. 

After completing the subject, students can enhance the teamwork skill and the ability to 

solve the problems. 

Subject comprises the following parts: 

- Financial analysis method 

- Social cost benefit analysis method 

- Risk and sensitivity analysis method 

 

Chiến lược phát triển cảng biển (Strategy for development of port systems) 

Giúp cho sinh viên hiểu được tầm quan trọng hệ thống cảng biển trong sự phát triển kinh 

tế. Các chiến lược phát triển cảng biển đã và đang được áp dụng, mang đến sự thành công 

của các hệ thống cảng biển hàng đầu trên thế giới sẽ được trang bị. Nắm bắt cách thức 

phân tích môi trường, điều kiện cụ thể để có những sáng kiến áp dụng chúng vào thực tế. 

Bên cạnh đó, hệ thống cảng biển Việt Nam sẽ được đề cập, phân tích nhằm giúp sinh viên 

có cái nhìn tổng thể về hệ thống cảng biển Việt Nam. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể đưa 

ra các ý tưởng cho chiến lược phát triển cảng biển đất nước sau này.  
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Tìm hiểu các chiến lược phát triển cảng biển áp dụng tại các hệ thống cảng biển hàng đầu 

trên thế giới. Cách thức phân tích môi trường phát triển cảng biển được cung cấp. Phương 

pháp chọn lựa và áp dụng các chiến lược phù hợp cho môi trường phát triển cụ thể. 

 

This module aims to provide an understanding of important contributions of ports on an 

economy. Strategies for development of ports have been successfully applied in top ports 

in the world could be catched up. The ways to analyze conditions to apply suitable 

strategies could be comprehended. In addition, Viet Nam port systems could be understood 

and updated more information. Therefore,  expectedly, some good ideas for development 

of Viet Nam port systems could be shown by students. 

Startegies for development of top ports in the world would be presented. Besides, methods 

to analyze environment where port systems exist would be studied. And decision making 

analysis and the ways to apply strategies to real systems would be mentioned. 

 

Thương mại quốc tế cơ bản (Introduction to International Trade) 

Trang bị những kiến thức cơ bản nền thương mại quốc tế, các tổ chức thương mại quốc tế 

lớn, hệ thống tiền tệ quốc tế và những ảnh hưởng đối với thương mại. Người học sẽ thấy 

được sự tác động hay vai trò của thương mại quốc tế trong sự phát triển của tổ chức.  

Ngoài ra, môn học còn giúp người học trang bị các kỹ năng mềm cần thiết như thuyết 

trình, làm việc nhóm, giao tiếp và cách thức tìm, phân loại, xử lý và tổng hợp thông tin. 

Môn học trình bày những kiến thức, khái niệm cơ bản của thương mại quốc tế, thanh toán 

quốc tế, đánh giá và phân tích thị trường, thủ tục cơ bản về xuất nhập khẩu hàng hóa. 

Quyền lực cạnh tranh và phân phối sẽ được trình bày. Các kiến thức về chính sách thị 

trường nội địa và thương mại quốc tế sẽ được tìm hiểu. 

 

To supply basic knowledge of international trade, large international trade organization, 

international moneytory system and its effects to trade. 

Content provices students with basic knowledge, concepts of international trade, accesing 

and analysing international market, basic procedure for export and import, … 

 

Hoạt động logistics quốc tế (International logistics) 

Giúp cho sinh viên nắm bắt được hệ thống logistics trong thời kỳ kinh tế quốc tế hóa. Mở 

rộng tầm nhìn hệ thống logistics trong thời đại kinh tế toàn cầu. Xem xét các chức năng 

hay hoạt động logistics trong môi trường quốc tế. Xác định hệ thống logistics phù hợp cho 

các công ty liên kết hay hoạt động vượt qua giới hạn lãnh thổ Việt Nam.  

Giới thiệu về nền kinh tế quốc tế hóa và vai trò của logistics trong các tổ chức có tính quốc 

tế. Trình bày sự khác nhau ở các thị trường khác nhau trên thế giới để có phương án thay 

đổi mô hình hoạt động logistics phù hợp. Vai trò của chính phủ trong thiết kế logistics 

quốc tế được đề cập. Và các chức năng logistics thay đổi cho phù hợp với đặc điểm tổ 

chức có tính quốc tế được cung cấp 
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This module aims to provide an overview on international logistics and an understanding 

of its importance. In addition, vision of logistics system becomes deeper in the global 

economy. This subject also mentions about logistics functions in international enviroment. 

Suitable logistics systems in international companies or organizations could be identified 

An introduction and overview on international economy and logistics roles would be 

presented. There are differences among different economic environment in the world, so 

totally there are changes in different logistics systems. In addition, roles of government in 

design of international logistics system would be shown. And international logistics 

functions would be provided to adapt with international companies.  

 

Quản lý thu mua (Procurement management) 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về khung cơ bản, kiến thức và tự tin khi thực hiện chức 

năng quản lý thu mua, qui trình và quá trình thu mua, quản lý rủi ro trong thu mua, đo 

lường và kiểm soát việc thực hiện trong thu mua. Người học sẽ nhận ra vai trò của hoạt 

động thu mua trong tổ chức và sự đóng góp quan trọng của hoạt động thu mua nếu được tổ 

chức hiệu quả. 

Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về chức năng thu mua của tổ chức. Vai trò của công 

tác thu mua trong chuỗi cung ứng sẽ được trình bày. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện thu 

mua và xây dựng chiến lược thu mua được đề cập. Một phần quan trọng trong nội dung 

môn học là việc đánh giá và chọn lựa nhà cung cấp sẽ được tìm hiểu. Sự ảnh hưởng của 

nguồn cung ứng toàn cầu đến tổ chức sẽ được phân tích bên cạnh phát triển chiến lược thu 

mua. Cuối cùng là xu thế tương lai trong thu mua sẽ được đề cập. 

 

This course provides the students with a knowledge of the theoretical framework and 

imparting knowledge and confidence required to perform procurement management 

functions, prcurement procedures and processes, managing rosk in procurement, 

performance measurement and control in procurement. 

 

Vận tải hàng hải (Maritime transport) 

Môn học trang bị kiến thức phát triển năng lực và khả năng phù hợp trong cách nghĩ và áp 

dụng các lý thuyết và kỹ thuật chủ đạo về khoa học vận tải trong lĩnh vực vận tải hàng hải 

và quản lý cảng biển. Hiểu dược các hoạt động của tàu/cảng và các hoạt động hàng hải liên 

quan. Nhận ra vai trò quan trọng của vận tải hàng hải trong sự phát triển kinh tế. 

Môn học trình bày phần giới thiệu các bài toán hàng hải như các thành phần vận tải hàng 

hải, nghiên cứu thị trường hàng hải, về container trong vận tải hàng hải…Các nội dung đặc 

biệt về vận hành của tàu và thiết bị cảng sẽ được đề cập trên khía cạnh kỹ thuật và kinh tế. 

 

The main purpose of this course is to develop the competencies and corresponsive abilities 

in thinking and applying the major theories and techniques regarding the general science of 

transports, in area of maritime transport and port management, in order understand the 

ship/port operations, the harbours activity and shipyard industry particularities. 
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The main topics of this course as introductory module in maritime problems of study are 

limited to: maritime transport components, maritime market study and instruments, 

maritime voyage operations and financing support, contract operations in shiping, 

merchandise expeditions, fluvial transports, and containerization procudures. A special 

attention is accorded to the operation of ships and port facilities from the technical and 

economic perspective.   

 

Quản lý nhà kho và tồn kho (Warehouse & Inventory management) 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên nắm rõ khái niệm và cách thức quản lý nhà kho, 

phương thức bảo trì, kiểm soát thông tin và an toàn nhà kho, phương thức xác định và 

quyết định vị trí cho từng loại hàng hóa. Sinh viên sẽ nhận ra vai trò không thể thiếu của 

nhà kho trong tổ chức và sự cần thiết phải xây dựng hệ thống lưu kho hiệu quả. 

Giới thiệu quy trình quản lý kho hàng. Các quy trình giao, nhận hàng hóa. Các quy trình 

cất giữ bảo quản hàng hóa. Quy trình đóng gói, cũng như nắm rõ cách sử dụng quản lý các 

thiết bị trong nhà kho. 

Đối với từng loại hàng hóa khác nhau, nắm rõ cách thức xác định vị trí cất giữ bảo quản, 

điều kiện mặt bằng, thiết bị lưu giữ. Cách thức tổng hợp báo cáo dữ liệu quản lý. Cách 

thức bảo trì và quản lý an toàn cháy nổ hỏng hóc. 

 

This subject introduces students to understand basic concepts on warehouse and 

inventoryand warehouse management, maintenance methods, control and secure 

information warehouse, and making decisions on location for each commodity. 

Introduce warehouse management processes inclidung process of delivery and receipt of 

goods, preservation process goods store, and packaging process, as well as understand how 

to use equipment to manage the warehouse. For each different type of goods, know how to 

locate the store maintenance, ground conditions and equipment storage and how integrated 

data management reports. How can maintenance and fire safety management failures. 
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10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình 

10.1 Danh sách giảng viên cơ hữu: 

 

STT Họ và tên MSCB 
Năm 

sinh 

Văn bằng 

cao nhất, 

ngành 

đào tạo 

Kinh 

nghiệm 

giảng 

dạy 

Môn học sẽ giảng dạy 

1 

Nguyễn Như 

Phong 
0.1523 1964 

GVC 

Thạc sĩ 
 

- Vận trù xác định 

- Vận trù ngẫu nhiên 

- Lý thuyết mờ và ứng 

dụng 

- Hệ thống sản xuất 

tinh gọn 

- PP  luận NCKH và 

KT thiết kế TN 

- Quản lý vật tư – tồn 

kho 

- Quản lý chất lượng 

- Kiểm soát chất lượng 

- Hoạch định nguồn lực 

sản xuất MRPII 

- ERP 

- Cải tiến chất lượng 

- Kỹ năng lãnh đạo 

2 

Đỗ Ngọc 

Hiền 
0.2559 1979 Tiến sĩ  

- Thiết kế vị trí và mặt 

bằng HTCN và đồ án 

- Kỹ thuật điều độ 

trong sản xuất và dịch 

vụ 

- Quản lý chất lượng 

- Mô hình hoá & Mô 

phỏng các HTCN  và 

đồ án 

- Kỹ thuật hậu cần 

- Hệ thống sản xuất 

tinh gọn 

- Logistics 

- Supply chain 

3 

Lê Ngọc 

Quỳnh Lam 
0.2199 1978 Tiến sĩ  

- Vận trù xác định 

- Vận trù ngẫu nhiên 

- Kỹ thuật hệ thống và 

Đồ án 

- Mô hình hoá & Mô 

phỏng các HTCN  và 

đồ án 

- Logistics 

- Operations research 
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4 

Đinh Bá 

Hùng Anh 
0.3314 1974 

GVC 

Tiến sĩ 
 

- Quản lý sản xuất 

- Quản lý bảo trì 

- Vận trù xác định 

- Hệ thống sản xuất tích 

hợp 

5 

Nguyễn Trí 

Dũng 
0.2780 1980 Thạc sĩ  

- Thực tập  kỹ thuật 

tính toán 

- Kinh tế kỹ thuật 

- Quản lý sản xuất 

- Đo lường lao động và 

TK công việc  và đồ 

án 

- Thiết kế vị trí và mặt 

bằng HTCN và đồ án 

6 

Đặng Phi 

Vân Hài 
0.3159 1980 Thạc sĩ  

- Quản lý dự án Công 

nghiệp và đồ án 

- Thiết kế sản phẩm 

dịch vụ 

- Kiểm soát chất lượng 

- Kỹ thuật ra quyết định 

7 

Nguyễn Hữu  

Phúc 
1.3312 1980 Thạc sĩ  

- Kỹ thuật dự báo trong 

công nghiệp 

- Quản lý vật tư – tồn 

kho 

- Hoạch định nguồn lực 

sản xuất MRPII 

- Cải tiến chất lượng 

8 

Võ Văn 

Thanh 
13472 1989 Cử nhân   

9 

Hồ Thị 

Phương 

Dung 

13161 1985 Thạc sĩ  

- Kỹ thuật điều độ 

trong sản xuất và dịch 

vụ 

- Kỹ thuật hệ thống và 

Đồ án 

10 

Phan Thị Mai 

Hà 
0.2340 1977 Thạc sĩ  

- Hoạch định chiến 

lược cho SP & công 

nghệ 

- Quản lý và đánh giá 

công nghệ 

- Kinh tế kỹ thuật 

11 

Nguyễn 

Vạng Phúc 

Nguyên 

0.2443 1979 Kỹ sư  

- Thiết kế vị trí và mặt 

bằng HTCN và đồ án 

- PP  luận NCKH và 

KT thiết kế TN 

- Kỹ thuật hậu cần 

- Kỹ thuật hệ thống và 

Đồ án 
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12 

Nguyễn Thị 

Phương 

Quyên 

12862 1984 Thạc Sĩ  

- Thiết kế vị trí và mặt 

bằng HTCN và đồ án 

- PP  luận NCKH và 

KT thiết kế TN 

- Kỹ thuật hậu cần 

- Kỹ thuật hệ thống và 

Đồ án 

 

10.2 Danh sách giảng viên thỉnh giảng: 
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11. Danh sách Cố vấn học tập: 

 

STT Họ và tên MSCB Năm sinh 
Văn bằng cao nhất, 

ngành đào tạo 

1 Nguyễn Như Phong 0.1523 1964 GVC Thạc sĩ 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Văn bằng 

cao nhất, 

ngành đào 

tạo 

Kinh 

nghiệm 

giảng 

dạy 

Môn học sẽ giảng dạy 

1 
Bùi Thị Kim 

Dung 
1958 

GVC Thạc 

sĩ 
 

Kỹ thuật ra quyết định 

Hệ thống thông tin quản lý 

Quản lý đánh giá công nghệ 

Quản lý dự án công nghiệp 

2 
Nguyễn Tuấn 

Anh 
 Tiến sĩ  

Operations research 

 

3 Đỗ Thành Lưu  Tiến sĩ  
Operations research 

 

4 Lê Phước Khôi  Thạc sĩ  
Operations research 

 

5 Thái Cảnh Đôn  Thạc sĩ  
Operations research 

 

6 
Huỳnh Thị Thu 

Thủy 
 Tiến sĩ  

Operations research 

 

7 
Lê Phan Hữu 

Hiếu 
 Thạc sĩ  Operations research 

8 
Nguyễn Văn 

Chung 
 Tiến sĩ  Operations research 

9 
Hồ Thanh 

Phong 
 Tiến sĩ  Operations research 

10 
Nguyễn Trần 

Trung Kiên 
 Thạc sĩ  Operations research 

11 
Nguyễn Thị 

Tuyết 
 Thạc sĩ  Operations research 

12 

Đỗ Ngọc Anh 

Dũng 
 Tiến sĩ  

- PP  luận NCKH và KT thiết 

kế TN 

- Thiết kế sản phẩm dịch vụ 

- Phân tích và thiết kế hệ 

thống TTQL 

13 

Nguyễn Vũ 

Đức 
 Tiến sĩ  Operations research 

Logistics 

14 

Đặng Quang 

Vinh 
 Tiến sĩ  

Logistics 

Operations research 

Optimization 
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2 Đỗ Ngọc Hiền 0.2559 1979 Tiến sĩ 

3 Lê Ngọc Quỳnh Lam 0.2199 1978 Tiến sĩ 

4 Đinh Bá Hùng Anh 0.3314 1974 GVC Tiến sĩ 

5 Nguyễn Trí Dũng 0.2780 1980 Thạc sĩ 

6 Đặng Phi Vân Hài 0.3159 1980 Thạc sĩ 

7 Nguyễn Hữu  Phúc 1.3312 1980 Thạc sĩ 

8 Võ Văn Thanh 13472 1989 Thạc sĩ 

9 Hồ Thị Phương Dung 13161 1985 Thạc sĩ 

 

12. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

12.1 Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính: 

TT Tên thiết bị 
Tên phòng thí nghiệm, 

địa điểm thực tập 
Đơn vị chủ quản Tình trạng 

1  
Phòng thí nghiệm 

KTHTCN, không xác định 
Bộ môn KTHTCN 

Không xác 

định 

2  Không gian CDIO Khoa Cơ Khí  

3  Thực hành tính toán Khoa Cơ Khí  

 

12.2 Thư viện: 

- Thư viện Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TpHCM 

- Thư viện điện tử của Khoa Cơ Khí 

- Thư viện bộ môn KTHTCN 

Bảng thống kê sách chuyên ngành: 

TT 

 

Tên sách Mã số 
Nhà xuất 

bản 
Năm XB Tên tác giả 

1 
TK vị trí mặt 

bằng 
 NXB ĐHQG 2013 

Lê Ngọc 

Quỳnh Lam 

2 
Lý thuyết mờ và 

ứng dụng 

ISBN 0-07-

119915-2 
NXB KHKT 2005 

Nguyễn Như 

Phong 

3 Tính tóan mềm ISBN 0471- NXB KHKT 2007 Nguyễn Như 
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& ứng dụng 55380-8 Phong 

4 Kinh tế kỹ thuật  NXB ĐHQG 2006 
Nguyễn Như 

Phong 

5 
Kinh tế kỹ thuật 

mờ 

ISBN 0-314-

79321-6 
NXB KHKT 2006 

Nguyễn Như 

Phong 

6 Vận trù xác định 
ISBN 0-07-

018852-1 
NXB ĐHQG 2010 

Nguyễn Như 

Phong 

7 Vận trù bất định  NXB KHKT 2008 
Nguyễn Như 

Phong 

8 
Vận trù ngẫu 

nhiên 
 NXB ĐHQG 2010 

Nguyễn Như 

Phong 

9 Vận trù mờ 
ISBN 0-07-

060608-0 
NXB ĐHQG 2010 

Nguyễn Như 

Phong 

10 Vận trù mềm 
ISBN 0256-

08601-X 
NXB ĐHQG 2013 

Nguyễn Như 

Phong 

11 

Nghiên cứu & 

Thực nghiệm. 

ISBN: 978-604-

73-0553-7. 

ISBN 0-256-

11441-2 
NXB ĐHQG 2011 

Nguyễn Như 

Phong 

12 

Quản lý sản 

xuất.  ISBN: 

978-604-73-

1640-3. 

 NXB ĐHQG 2013 
Nguyễn Như 

Phong 

13 
Quản lý vật tư  

tồn kho 
 NXB ĐHQG 2005 

Nguyễn Như 

Phong 

14 

Hoạch định và 

kiểm soát tồn 

kho 

 NXB ĐHQG 2013 
Nguyễn Như 

Phong 

15 

A simulation 

Laborationy of 

Evaluation of  

Dynamic traffic 

management 

ISBN 0-13-

054610-0 
  Qi Yang 
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Systems 

16 

Accounting for 

Decision 

Making and 

Control 

ISBN 0-13-

054610-0 
 4th edit. 

Jerold 

L.Zimmerma

n 

17 

Advanced 

Engineering 

Mathencertics 

   
Ervin 

Kreyszig 

18 

AM/PM 

congestion 

Pricing with 

single toll plaza 

   Owen J.Chen 

19 

An Introduction 

to Management 

Science 

  6th edit. 

David R. 

Anderson 

Dennis J. 

Sweeney 

Thomas A. 

Williams 

20 

An Introduction 

to Reliability 

and 

Maintainability 

Engineering 

   
Charles E 

Ebeling 

21 

An Operations 

Research 

Approach to the 

Design of 

Optimal 

Acceptance 

Sampling Plans 

   
Edwin Bryan 

Wilson 

22 

Analog and 

Digital Controls 

Systems 

ISBN 0-13-

649260-6 
  

Ramakant 

Gayakwad -  

Leonard 

Sokoloff 

23 Analytical 

Robotics & 

ISBN 0-07-

035341-7 
  W.Stadler 
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mechatronics 

24 

Applied Linear 

Regression 

Models 

ISBN 0-471-

58517-3 
 3rd edit 

John Neter, 

Michael H. 

Kutner 

Christopher 

J.Nachtsnhei

m, 

William 

Wasserman 

25 

Applying 

Theory to 

Practice 

    

26 Arena Basic     

27 

Artificial 

Intelligence 

Applications to 

Traffic  

Engineering 

   

M.Bielle; 

G.Amprosino 

M.Bocro 

28 

Automation 

Control 

Engineering 

ISBN 0-

8144-0568-1 
 5th edit. 

Francis H. 

Ranven 

29 

Automation 

Production 

System & 

Computer  

Intergrated 

Manufacturing 

ISBN 0-07-

048027-3 
  

Mikell 

P.Groover 

30 

Automation 

Production 

System & 

Computer  

Intergrated 

Manufacturing 

   
Michell 

P.groover 

31 
Bao cao nghien 

cuu kha thi 

ISBN 0-07-

054371-2 
  So GTCC 
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32 

Baûy Coâng cuï 

Quaûn lyù Chaát 

löôïng 

  2002 
Ñaëng Ñình 

Cung 

33 CAD/CAM 
ISBN 0-471-

15746-5 
  Ibrahim Zeid 

34 

Competing 

Through supply 

Chain 

Management 

ISBN 0-471-

11593-2 
  

David 

Frederick 

Ross 

35 

Complete 

Business 

Statistics 

   
Amir D. 

Aczel 

36 

Computer - 

Aided 

Manufacturing 

  second edit 
W.J.Fabrycky  

J.H.Mize 

37 

Computer 

Control of 

Manufacturing 

Systems 

5001   Yoram Koren 

38 

Computer 

Intergrated 

Design & 

Manfacturing 

ISBN 0-07-

010677-0 
  Naua Singh 

39 

Courses of 

Instruction 96-

97 

ISBN 0-07-

366136-8 
   

40 Cristall ball 
ISBN 0-07-

023834-0 
  

chuong trinh 

Fullbright 

41 Curriculum 
ISBN 0-13-

138462-7 
   

42 

Customer 

Centerered 

Products 

ISBN 0-02-

328271-1 
  

Tvy F. Hooks  

Kristin A. 

Farry 

43 Decision ISBN 0-07-   Kneale T 
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Making and 

Forecasting 

113278-3 Marshall, 

Robert M 

Oliver 

44 

Decision 

Making for 

Leaders 

ISBN 0-07-

065529-4 
  

Thomas 

L.Saaty 

45 

Decision 

Making The 

Analytic 

Hierarchy 

Process 

   
Thomas 

L.Saaty 

46 

Demand 

simulation for 

dynamic traffic 

assignment 

    

47 

Design and 

Analysis of 

Experiments 

   

Douglas 

C.Montgomer

y 

48 

Design and 

Analysis of lean 

Production 

Systems 

  2002 

Ronald 

G.Askin 

Jeffrey 

B.Goldbergh 

49 
Design of 

Machinery 

ISBN 0-07-

059323-X 
 2nd Edit. 

Robert L. 

Norton 

50 

Development 

Evaluation of a 

dynamic Ramp 

metering control 

model 

ISBN 0-07-

059323-X 
   

51 

Do luong va 

dieu khien bang 

may tinh 

ISBN 0-13-

299231-0 
  Ngo Dien Tap 

52 

Elementary 

Statistical 

Procedures 

ISBN 0-13-

101171-5 
 3rd edit 

Clinton I. 

Chase 
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53 
Engineering 

Design 

ISBN 0-07-

053917-0 
 3rd edit 

George E 

Dieter 

54 
Engineering 

Economics 

ISBN 0-

87709-782-8 
  

Jose A 

Sepulveda 

William E 

Souder 

Byron S 

Gottfried 

55 
Engineering 

Economy 
   

G.J.Thuesen 

W.J.Fabrycky 

56 
Engineering 

Economy 

ISBN 0-471-

05841-6 
 9th edit. 

E Paul 

Degarmo, 

William G 

Sullivan, 

James A 

Bontadelli 

57 

Cultural Factors 

in Systems 

Design (Decisi 

Making and 

Action) 

978- 1-4398-

4646-9 
 2011 

Robert 

W.Proctor, 

Shimon Y.Nof 

and Yuehwern 

Yih 

58 

Aviation 

Psychology and 

Human Factors 

978-1-4398-

0843-6 
 2009 

David R 

Hunter 

59 

Ergonomics 

(Foundationnal 

Principles, 

Applications and 

Technolofies) 

978-1-4398-

0445-2 
 2011 

Pamela 

McCauley 

Bush 

60 

A Guide to 

Human Factors 

and Ergonomics 

–(Second 

Edition) 

978-0-415-

28248-2 
 2005 

Martin 

Helander 

61 

Evaluation of 

Human Work 

(Third Edition) 

978-0-415-

26757-1 
 2005 

John R. 

Wilson 

62 

Human Factors 

in Sinple and 

Complex 

Systems (Second 

Edition) 

978-0-8058-

4119-0 
 2008 

Robert 

W.Proctor – 

Trisha Van 

Zandt 

63 Human Factors 978-1-4200-  2005 Waldemar 
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and Ergonomics 

in Consumer 

Product Design 

(Methods and 

Techniques) 

4628-1 Karwowski, 

Marcelo M. 

Soares, and 

Nevlle A. 

Stanton 

64 

Your Customers’ 

Perception of 

Quality(What It 

Means to Your 

Bottom Line and 

How to Control 

It) 

978-1-4398-

4581-3 
 2011 

Baboo 

Kureemun  - 

Robert Fantina 

65 

Fitting the 

Human 

(Introduction to 

Ergonomics, 

Sixth Edition) 

978-1-4200-

5539-9 
 2008 

Karl H.E. 

Kroemer 

66 

Introduction to 

Human Factors 

and Ergonomics 

for Engineers 

(Second Edition) 

978-1-4398-

5394-8 
 2012 

Mark Lehto 

and Steven J. 

Landry 

67 

The Rules of  

Work (A 

Practical 

Engineering 

Guide to 

Ergonomics, 

Second Edition) 

978-1-4398-

9906-9 
 2012 Dan Macleod 

68 

Universal Design 

(Principles and 

Models) 

978-1-4665-

0529-2 
 2013 Roberta Null 

69 

Equipment 

Management in 

the Post – 

Maintenance Era 

(A New 

Alternative to 

Total Productive 

Maintenance 

TPM) 

978-1-4665-

0194-2 
 2012 Kern Peng 

70 

Operations 

Management (A 

Modern 

Approach) 

978-1-

926692-90-6 
 2011 Rae Simons 

71 

What’s Your 

Problem? 

(Identifyinh and 

978-1-4665-

5269-2 
 2012 

Kicab 

Castaneda - 

Mendez 
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Solving the five 

Types of Process 

Problems) 

72 

Applied 

Operational 

Research With 

SAS 

 

978-1-4398-

4130-3 
 2011 

Ali 

Emrouznejad 

and William 

Ho 

73 

Business Process 

Modeling, 

Simulation and 

Design (Second 

Edition) 

978-1-4398-

8525-3 
 2013 

Manuel 

Laguna, Johan 

Marklund 

74 

Decision making 

in Service 

Industries 

(APractical 

Approach) 

978-1-4398-

6743-1 
 2013 

Pamela 

McCauley – 

Bush and 

Lesia L. 

Crumpton - 

Young 

75 

Fuzzy Multiple 

Objective 

Decision Making 

978-14665-

5461-0 
 2013 

Jih- Jeng 

Huang and 

Gwo- Hshiung 

Tzeng 

76 

General 

Convexity, 

Nonsmooth 

Variational 

Inequalities, and 

Nonsmooth 

Optimization 

978-1-4398-

6820-1 
 2013 

Qamrul Hasan 

Ansari, C.S. 

Lalith, Monika 

Mahta 

77 

Introduction to 

Linear 

Optimization and 

Extensions With 

MATLAB 

978-1-4398-

6263-6 
 2013 Roy H. Kwon 

78 

Introduction to 

Numerical 

Analysis and 

Optimization 

978-1-4665-

7777-0 
 2013 

Sergiy 

Butenko, 

Panos M. 

Pardalos 

79 

Knowledge 

Scoence 

(Modeling the 

Knowledge 

Creation 

Process) 

978-1-4398-

3836-5 
 2011 

Yoshiteru 

Nakamori 

80 

Learning Curves 

(Theory, Models, 

and 

978-1-4398-

0738-5 
 2011 

Mohamad Y. 

Jaber 
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Applications) 

81 

Modeling of 

Responsive 

Supply Chain 

978-1-4665-

1034-0 
 2012 

M.K.Tiwari, 

B.Mahanty, 

S.P. Sarmah, 

and M. 

Jenamani 

82 

Multiple 

Attribute 

Decision making 

(Methods and 

Applications) 

978-1-4398-

6157-8 
 2011 

Gwo- Hshiung 

Tzeng, Jih 0 

Jeng Huang 

83 

Optimality 

Conditions in 

Convex 

Optimization 

(AFinite – 

Dimensional 

View) 

978-1-4398-

6822-5 
 2011 

Anulekha 

Dhara and 

Joydeep Dutta 

84 
Portfolio 

Optimization 

978-1-4200-

8584-6 
 2010 Michael J.Best 

85 

Principles of 

Risk Analysis 

(Decision 

Making Under 

Uncertainty) 

978-1-4398-

5749-6 
 2011 Charles Yoe 

86 

Probability and 

Stochastic 

Modeling 

978-1-4398-

7206-2 
 2012 

Vladimir I. 

Rotar 

87 

Probability 

Foundations for 

Engineers 

978-1-4665-

0299-4 
 2012 

Joel A. 

Nachlas 

88 

Project 

Management 

(Systems, 

Principles, and 

Applications) 

978-1-4200-

8319-4 
 2011 

Adedeji 

B.Badiru 

89 

Reliability and 

Maintenance 

Networks and 

Systems 

978-1-4398-

2635-5 
 2012 

Frank 

Beichelt, Peter 

Tittmann 

90 

Risk 

Management and 

Simulation 

978-1-4398-

3594-4 
 2013 Aparna Gupta 

91 

Rough Multiple 

Objective 

Decision Making 

978-1-4398-

7235-2 
 2011 

Jiuping Xu 

and Zhimiao 

Tao 

92 
Value – Added 

Decision Making 

978-1-4200-

7572-4 
 2011 

Kenneth 

Chelst 
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for Managers 

 

93 

The Controller as 

Lean Leader (A 

Novel on 

Changing 

Behavior with a 

Lean Cost 

management 

System) 

978-1-4398-

8277-1 
 2012 

Sue Elizabeth 

Sondergelt 

94 

Creating a Lean 

Culture (Tools to 

Sustain Lean 

Conversions, 

Seacond 

Edittion) 

978-1-4398-

1141-2 
 2010 David Mann 

95 

Feedback Toolkit 

(16 Tools for 

Better 

Communication) 

 

978-14398-

4093-1 
 2011 Rick Maurer 

96 

Kaizen for the 

Shopfloor (A 

Zero – Waste 

Environment 

with Process 

Automation) 

978-1-56327-

272-1 
 2002 

Productivity 

Press 

Development 

Team 

97 

Knowledge 

Management 

Handbook 

(Collaboration 

and Social 

Networking, 

Second Edition) 

978-1-4398-

7803-3 
  2012 

98 

Lean Human 

Resources 

(Redesigning HR 

Processes for a 

Culture of 

Continuous 

Improvement) 

978-1-4398-

1306-5 
 2010 

Cheryl M. 

Jekiel 

99 

Lean IT 

(Enabling and 

Sustaining Your 

Lean 

Transformation) 

978-1-4398-

1756-8 
 2010 

Steven C Bell 

Michael A 

Orzen 

100 
Making IT Lean 

(Applying Lean 

978-1-4398-

7602-2 
 2012 

Howard 

Williams 
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Practices to the 

Work of IT) 

Rebecca 

Duray 

101 

One Team on All 

Levels (Stories 

from Toyota 

Team menbers, 

Second Edition) 

978-1-4398-

6067-0 
 2011 Tim Turner 

102 

People, Process 

and Culture 

(Lean 

Manufacturing 

Around the Real 

World) 

978-1-4665-

5789-5 
 2013 

Jeffrey P. 

Wincel 

Thomas J.Kill, 

PhD 

103 

Staying Lean 

(Thriving, Not 

Just Surviving, 

Second Edition) 

978-1-4398-

2617-1 
 2011 

Peter Hines, 

Pauline 

Found, Gary 

Griffiths, and 

Richard 

Harrison 

104 

Sustainable Lean 

(The Story of a 

Cultural 

Transformation) 

978-1-4665-

7168-6 
 2013 

Robert 

B.Camp 

105 

The Exchange 

(ABold and 

Proven Approach 

to Resolving 

Workplace 

Conflict) 

978-1-4398-

5298-9 
 2011 

Steven Dinkin, 

Berbara 

Filner, and 

Lisa Maxwell 

106 

The Kaizen 

Event Planner 

(Achieving 

Rapid 

Improvemenf in 

Office, Service, 

and Technical 

Environments) 

978-1-56327-

351-3 
 2007 

Karen Martin 

Mike 

Osterling 

107 

The Psychology 

of Lean 

Improvements 

(Why 

Organizations 

Must Overcome 

Resistance and 

Change Culture) 

978-1-4398-

7879-8 
 2012 Chris A. Ortiz 

108 

The Right 

Choice (Using 

Theory of 

978-1-4398-

8621-2 
 2012 Ted Hutchin 
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Condtraints for 

Effective 

leadership) 

109 

The Workforce 

Engagement 

Equation (A 

practitioner’s 

Guide to 

Greating and 

Sustaining High 

Performance) 

978-1-4398-

6809-6 
 2012 

Jamison 

J.Manion 

110 

TWI Case 

Studies 

(Standard Work, 

Continuous 

Improvement, 

and Teamwork) 

978-1-4398-

4610-0 
 2011 

Donald A. 

Dinero 

111 

Facilities Design 

(Third Edition) 

 

978-1-4200-

6626-5 
 2008 

Sunderesh S. 

Heragu 

112 

Practical Plant 

Failure Analysis 

(A Guide to 

Understanding 

machinery 

Deterioration and 

Improving 

Equipment 

Reliability) 

978-1-8498-

3367-7 
 2006 

Neville W. 

Sachs 

113 

Process Plants 

(Shutdown and 

Turnaround 

Management) 

978-1-4665-

1733-2 
 2013 Trinath Sahoo 

114 

Production and 

Operations 

Management 

978-1-4200-

7048-4 
 2013 

Vijiay Kumar 

Khurana 

115 

Coordinate 

measuring 

machines and 

Systems (Second 

Edition) 

978-1-57444-

652-4 
 2011 

Robert J. 

Hocken,  

Paulo H. 

Pereira 

116 

Global 

Production 

Networks 

(Operations 

Design and 

Manafement, 

Second Edition) 

978-1-4665-

6292-9 
 2013 

Ander Errasti 

Opacua 
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117 

Handbook of 

Industrial 

Engineering 

(Equations, 

Formulas, and 

Calculations) 

978-1-4200-

7627-1 
 2010 

Adedeji B. 

Badiru, 

Olufemi A. 

Omitaomu 

118 

RFID and Auto – 

ID in Planning 

and Logistics (A 

Practical Guide 

for Military UID 

Applications) 

978-1-4200-

9427-5 
 2011 

Erick C. 

Jones, 

Chrishopher 

A. Chung 

119 

Sustainability 

(Utilizing Lean 

Six Sigma 

Techniques) 

978-1-4665-

1424-9 
 2012 

Tina 

Agustiady, 

Adedeji B. 

Badiru 

120 

System 

Management 

(Planning, 

Enterprise 

Identity, and 

Deployment, 

Second Edition) 

978-1-4398-

1213-1 
 2010 

Jeffrey O. 

Grady 

121 

Business 

Analysis Terms 

(A Working 

Glossary) 

978-1-

890367-51-0 
 2011 

Glenn R. 

Brule’ 

122 

Change or Die 

(The business 

Process 

Improvement 

Manual) 

978-1-4665-

1251-1 
 2012 

Maxine 

Attong, 

Terrence Metz 

123 

Ethics and 

Projecet 

Management 

978-1-4398-

5261-3 
 2011 

Ralph L. 

Kliem, PMP 

124 
Green Project 

Management 

978-1-4398-

3001-7 
 2010 

Richard 

Maltzman 

David Shirley 

125 

Greener Products 

(The Making and 

Marketing of 

Sustainable 

Brands 

978-1-4398-

5431-0 
 2011 Al Lannuzzi 

126 

Implementing 

Program 

management 

(Templates and 

Forms Aligned 

978-1-14398-

1605-9 
 2009 

Giner Levin, 

Allen R. 

Green 
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with the Standerd 

for Program 

Management – 

Second Edition 

2008) 

127 

The Lean 3P 

Advantage (A 

Practitioner’s 

Guide to the 

Production 

Preparation 

Process) 

978-1-4398-

7911-5 
 2012 

Allan R. 

Coletta 

128 

Managing 

Projeects in 

Trouble 

(Achieving 

Turnaround and 

Success) 

978-1-4398-

5246-0 
 2011 

Ralph L. 

Kliem, PMP 

129 

Project 

Management 

Tools and 

Techniques for 

Success 

 

978-1-4398-

1630-1 
 2010 

Christine B. 

Tayntor 

130 

Project 

Management 

Concepts, 

Methods, and 

Techniques 

978-1-4665-

0288-8 
 2012 

Claude H. 

Maley 

131 
Projects and 

Complexity 

978-1-4665-

0279-6 
 2012 

Francesco 

varanini, 

Walter 

Ginevri 

132 

Team Planning 

for Project 

Managers and 

Business 

Analysts 

978-1-4398-

5543-0 
 2012 Gall Levitt 

133 

Utilizing the 3Ms 

of Process 

Improvement (A 

Step – by – Step 

Guide to Better 

Outcomes 

Leading to 

Performance) 

978-14398-

9560-3 
 2012 

Excellence 

Richard 

Morrow 

134 
Value Stream 

Mapping for 

978-1-56327-

372-8 
 2008 

Drew 

A.Locher 
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Lean 

Development(A 

How – To Guide 

for Streamlining 

Time to Market) 

135 

Effective Project 

Management 

Through Applied 

Cost and 

Schedule Control 

978-1-8247-

9715-7 
 1996 

James Bent, 

Kenneth K. 

Humphreys 

136 

A First Course in 

Quality 

Engineering 

(Integrating 

Statistical and 

Management 

Methods of 

Quality, Second 

Edition) 

978-1-4398-

4034-4 
 2011 

K.S. 

Krishnamoort

hi, V. Ram K 

Krishnamoort

hi 

137 

Advanced Risk 

Analysis in 

Engineering 

Enterprise 

Systems 

978-1-4398-

2614-0 
 2012 

Cesar Ariel 

Pinto, Paul R. 

Garvey 

138 

Applied 

Reliability (Third 

Edition) 

978-1-58488-

466-8 
 2011 

Paul A. 

Tobias, David 

trindade 

139 

Automatic 

Monitoring, 

Fault 

Diagnostics, and 

Maintenance 

(Using Meta 

Heuristic 

Optimization) 

978-1-4665-

5531-0 
 2013 

Pasquale 

Arpaia, Carlo 

Manna 

140 

Essential 

Statistical 

Concepts for The 

Quality 

Professional 

978-1-4398-

9457-6 
 2012 D.H. Stamatis 

141 

Implementing 

TWI (Creating 

and Managing a 

Skills – Based 

Culture) 

978-1-4398-

2596-9 
 2010 

Patrick 

Graupp and 

Robert J. 

Wrona 

142 

Improving 

Reliabity and 

Quality for 

978-1-4665-

0379-3 
 2012 Dongsu Ryu 



76 
 

Product Success 

143 

Maintenance, 

Replacement, 

and Reliability 

(Theory and 

Applications) 

978-1-8493-

3966-0 
 2005 

Andrew K.S. 

Jardine, Albert 

H.C. Tsang 

144 

Make No 

Mistake! (An 

Outccome – 

Based Approach 

to Mistake - 

Proofing) 

978-1-56327-

227-1 
 2001 

C. Martin 

Hinckley 

145 

Manufacturing 

Technology 

Transfer 

978-1-4665-

6763-4 
 2013 

Yasuo 

Yamane, Tom 

Childs 

146 

Open Systems 

Dependability 

(Dependability 

Engineering for 

Ever – Changing 

Systems) 

978-1-4665 – 

7751-0 
 2012 Mario Tokoro 

147 

Poka – Yoke 

(Improving 

Product Quality 

bi Preventing 

Defects 

978-

0915299-31-

7 

 1989 
Nikkan Kogyo 

Shimbun 

148 

Practical 

Reliability 

Engineering and 

Analysis for 

System Design 

and Life – Cycle 

Sustainment 

978-1-4200-

9439-8 
 2010 

William 

Wessels 

149 

Quality By 

Experimental 

Design (Third 

Edition) 

978-0-8247-

2309-5 
 2005 

Thomas B. 

Barker 

150 

Quality 

Engineering (Off 

– Line Methods 

and 

Applications) 

978-1-4665-

6947-8 
 2013 

Chao – Ton 

Su 

151 

Reliability 

Engineering and 

Risk Analysis (A 

Practical Guide, 

Second Edition) 

978-0-8493-

9247-4 
 2009 

Mohammad 

Modarres, 

Mark 

Kaminskiy, 

and Vasiliy 

Krivtsov 
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152 

Reliability 

Models for 

Engineers and 

Scientists 

978-1-4665-

6592-0 
 2012 

Mark P. 

Kaminskiy 

153 

Safety and 

Human Errror in 

Engineering 

Systems 

978-1-4665-

0692-3 
 2012 B.S. Dhillon 

154 

Six Sigma for 

Powerful 

Improvement (A 

Green Belt 

DMAIC Training 

Course With 

Excel Tools) 

978-1-4665-

4669-5 
 2013 

Chanles T. 

Carroll 

155 

The 7 Kata 

(Toyota Kata, 

TWI, and Lean 

Training) 

978-1-4398-

8077-7 
 2012 

Conrad 

Soltero and 

Patrice 

Boutier 

156 

The Objective is 

quality (An 

Introduction to 

Performance and 

Sustainability 

Management 

Systems) 

978-14665-

7299-7 
 2013 

Michel 

Jaccard 

157 

The Practical 

Application of 

the Process 

Capability Study 

(Evolving From 

Product Control 

to Process 

Control) 

978-14398-

4778-7 
 2011 

Douglas B. 

Relyea 

158 

Transportation 

Systems 

Reliability and 

Safety 

978-1-4398-

4640-7 
 2011 B.S. Dhillon 

159 

Value 

engineering 

Synergies with 

Lean Six Sigma 

(Combining 

Methodologies 

for Enhanced 

Results) 

978-1-4665-

0201-7 
 2012 

Jay 

mandelbaum, 

Anthony 

Hermes, 

Donald 

Parker, and 

Heather 

Williams 

160 
Zero Quality 

Control (Source 

978-0-

915299-07-2 
 1986 

Shogeo 

Shingo 
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inspection and 

the Poka – Yoke 

System) 

161 

Analytical 

Methods for Risk 

Management (A 

Systems 

Engineering 

Perspective) 

978-4-58488-

637-2 
 2008 Paul R.Garvey 

162 

Continuous Time 

Dynamical 

Systems (State 

Estimation and 

Optimal Control 

with Orthogonal 

Functions) 

 

978-1-4665-

1729-5 
 2012 

B.M.Mohan, 

S.K. Kar 

163 

Design and 

Management of 

RFIP – Enabled 

Enterprises 

978-1-4398-

0741-5 
 2013 

Nagabhushana 

Prabhu 

164 

Design of 

Enterprise 

Systems (Theory, 

Architecture, and 

Methods) 

978-1-4398-

1823-7 
 2010 

Ronald E. 

Giachetti 

165 

Service Systems 

(Design, 

Applications, and 

Management) 

978-14398-

7976-4 
 2013 

Vijayan 

Sugumaran, 

Yong Jin Kim, 

Sooyong Park, 

and Lin Liu 

166 

Sustinable 

Process 

Engineering 

(Concepts, 

Strategies, 

Evaluation and 

Implementation) 

978-981-

4316-78-1 
 2012 

David 

Brennan 

167 

20 Keys to 

Workplace 

Improvement 

978-1-56327-

109-0 
 1995 

Lwao 

Kobayaghi 

168 

5 Pillars of the 

Visual 

Workplace 

978-1-56327-

047-5 
 1995 

Hiroyuki 

Hirano 

169 

5S for Operators 

(5 Pillars of the 

Visual 

Workplace) 

978-1-56327-

123-6 
 1996 

Hiroyuki 

Hirano 



79 
 

170 

5S for the Office 

(Organizing the 

Workplace to 

Eliminate Waste) 

978-1-56327-

318-6 
 2006 

Tomas 

Fabrizio 

DonTapping 

 

171 

The Basics of 

Lien Balancing 

and JIT Kitting 

978-14398-

8237-5 
 2012 

Beverly 

Townsend 

172 

The Basics of 

Self – Balancing 

Processes (True 

Lean Continuous 

Flow) 

978-1-4398-

1965-4 
 2012 

Gordon 

Ghirann 

173 

Bilding Quality 

Management 

Systems 

(Selecting the 

Right Methods 

and Tools  ) 

978-1-4665-

6499-2 
 2013 

Luis Rocha – 

Lona, Jose 

Arturo Garza 

– Reyes, and 

Horacio 

Soriano - 

Meier 

174 

Business – 

Driven IT – 

Wide Agile 

(Scrum) and 

Kanban (Lean) 

Implementation 

(An Action 

Guide for 

Business and IT 

Leaders) 

978-1-4665-

5748-2 
 2012 

Andrew Thu 

Pham, David 

Khoi Pham 

175 

The Complete 

Lean Enterprise 

(Value Stream 

Mapping for 

Administrative 

and Office 

Processes) 

978-1-56327-

301-8 
 2004 

Beau Keyte 

Drew Locher 

176 

Creating a Lean 

and Green 

Business System 

(Techniques for 

Improving 

profits and 

Sustainanility) 

978-1-4665-

7112-9 
 2013 

Keinan 

Zokaei, 

Hunter 

Lovins, Andy 

Wood and 

Peter Hines 

177 

Crating Mixed 

Model Value 

Streams (Prctical 

Lean Techniques 

for Building to 

978-14398-

6843-0 
 2012 

Kevin J. 

Duggan 
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Demand, Second 

Edition) 

178 

Driving Strategy 

to Execution 

Using Lean Six 

Sigma (A 

Framework for 

Creating High 

Performance 

Organizations) 

978-1-4398-

6713-6 
 2012 

Gerhard 

Plenert Tom 

Cluley 

179 

A Factory of One 

(Applying Lean 

Principles to 

Banish Waste 

and Improve 

Your Personal 

Performance) 

978-1-4398-

5993-3 
 2011 

Daniel 

Markovitz 

180 

Green Products 

(Perspectives on 

Innovation and 

Adoption) 

978-1-4398-

5465-5 
 2011 

Joao Neiva de 

Figueiredo, 

Mauro F. 

Guillen 

181 

Hoshin Kanri for 

the Lean 

Enterprise 

(Developing 

Competitive 

Capabilities and 

Managing Profit) 

978-1-56327-

342-1 
 2006 

Thomas L. 

Jackson 

182 

Leading the Lean 

Enterprise 

Transformation 

978-1-56327-

382-7 
 2009 

George 

Koenigsaecker 

183 

Lean Innovation 

(Understanding 

What’s Next in 

Today’s 

Economy) 

978-1-4665-

1525-3 
 2012 Barry L. Cross 

184 

Lean 

Management 

Systems 

LMS:2012 (A 

Framework for 

Continual Lean 

Improvement) 

978-1-4665-

0537-7 
 2012 

William A. 

Levinson 

185 

Lean Office and 

Service 

Simplified (The 

Definitive How – 

To Guide) 

978-1-4398-

2031-5 
 2011 Drew Loccher 
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186 

Lean Production 

for Competitive 

Advantage (A 

Comprehensive 

Guide to Lean 

Methodologies 

and management 

practices) 

978-1-4398-

2096-4 
 2010 John Nicholas 

187 

Lean Production 

for the Small 

Company 

978-1-4398-

7779-1 
 2012 Mike Elbert 

188 

Lean 

Sustainability 

(Creating Safe, 

Enduring, and 

Profitable 

Operations) 

978-1-4398-

5716-8 
 2011 Dennis Averill 

189 

Made – to Order 

Lean (Excelling 

in a High – Mix, 

Low – Volume 

Environment) 

978-1-56327-

362-9 
 2007 Greg Lane 

190 

Mapping the 

Total Value 

Stream (A 

Comprehensive 

Guide for 

Production and 

Transactional 

processes) 

978-1-56327-

359-9 
 2008 

Mark A. Nash, 

Sheila R. 

Poling 

191 

MOST Work 

Measurement 

Systems(Third 

Edition) 

978-0-8247-

0953-2 
 2002 K.B. Zandin 

192 

OEE for 

Operators 

(Overall 

Equipment 

Effectiveness) 

 

978-1-56327-

221-9 
 1999 

Productivity 

Press 

Development 

Team 

193 

Performance 

Evaluation of 

Industrial 

Systems 

978-1-4398-

7134-8 
 2012 

David 

Elizandro, 

Hamdy Taha 

194 

Performance 

Hubs (Engaging 

Team in Focused 

Continuous 

978-1-4398-

6133-2 
 2011 Marc Rberts 
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Improvement) 

195 

Probability, 

Statistics, and 

Reliability for 

Engineers and 

Scientists(Third 

Edition) 

978-1-4398-

0951-1 
 2011 

Bilal 

M.Ayyub and 

Richard H. 

McCuen 

196 

Production and 

Operations 

Management for 

Manufacturing 

and Services 

978-1-4665-

0733-3 
 2013 

Sushil Gupta, 

Martin Starr 

197 

Quick 

Changeover for 

Operators (The 

SMED System) 

978-1-56327-

125-0 
 1996 Shigeo Shingo 

198 

Quick Response 

Manufaturing 

(Acompanywide 

Approach to 

Reducing Lean 

Time) 

978-1-56327-

201-1 
 1998 Rajan Suri 

199 

Reducing 

Process Costs 

with Lean Six 

Sigma, and 

Value 

Engineering 

Techniques 

978-1-4398-

8725-7 
 2012 

Kim H. Pries, 

Jon M.Quigley 

200 

The Right 

Measures (The 

Story of a 

Company’s 

Journey to find 

the True 

Indicators of Its 

Success and 

Values) 

978-1-4398-

7865-1 
 2012 

Mark A.Nash, 

Sheila R. 

Poling 

201 

SPC Simplified 

(Practical Steps 

to Quality) 

978-0-527-

76340-4 
 1998 

Robert T. 

Amsden, 

Davida 

M.Amsden , 

and Howard 

E. Butler 

202 

Strategic 

Planning, 

Execution, and 

148Measurement 

978-1-4665-

6745-0 
 2013 

Garish P. 

Jakhotiya 
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(SPEM) (A 

Powerful Tool 

for CEOs) 

203 

The Future of 

Lean Sigma 

Thinking in a 

Changing 

Business 

Environment 

978-1-4398-

5102-9 
 2011 David Rogers 

204 

Total Quality 

Management for 

Project 

Management 

978-1-4398-

8505-5 
 2012 

Kim H.Pries 

and Jon M. 

Quigley 

205 

TPM in Process 

Industries 

 

 

978-1-56327-

036-9 
 1994 

Tokutaro 

Suzuki 

206 

Understanding 

A3 Thinking (A 

Critical 

Component of 

Toyota’s PDCA 

Management 

System) 

978-1-56327-

360-5 
 2008 

Durward K. 

Sobek II, Art 

Smalley 

207 

Value Stream 

Management 

(Eight Steps to 

Planning,Mappin

g, and Sustaining 

Lean 

Improvements 

978-1-56327-

245-5 
 2002 

Don Tapping, 

Tom Luyster, 

and Tom 

Shuker 

208 

Achieving Lean 

Changeover 

(Putting   SMED 

to Work) 

978-1-4665-

0174-4 
 2012 John R. Henry 

209 

Design for Six 

Sigma in Product 

and Service 

Development 

(Applicstions 

and Case 

Studies) 

978-1-4398-

6060-1 
 2012 

Elizabeth A. 

Cudney, 

Sandra L. 

Furterer 

210 

Introduction to 

Process Control 

(Second Edition) 

978-1-4398-

5486-0 
 2012 

Jose 

A.Pomagnoli, 

Ahmet 

Palazoglu 

211 
Lean for the 

Process 

978-1-4200-

7851-0 
 2009 Peter L.king 
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Industries 

(Dealing with 

Complexity) 

212 

The Lean 

Management 

Systems 

Handdbook 

978-1-4665-

6435-0 
 2013 

H.James 

Harrington, 

Rich Charron, 

and Frank 

Voehl 

213 

Methods in 

Product Design 

(New Strategies 

in 

Reengineering) 

978-1-4398-

0832-0 
 2013 

Ali K. 

kamrani, 

Maryam 

Azimi, and 

Abdulrahman 

M. Al - 

Ahmari 

214 

Product Design 

for Manufacture 

and Assembly 

(Third Edition) 

978-1-4200-

8927-1 
 2010 

Geoffrey 

Boothroyd, 

Peter 

Dewhurst, and 

Winston A. 

Knight 

215 
Sustainable 

Manufacturing 

978-1-4398-

4519-6 
 2013 

Arun N. 

Nambiar and 

Adnar 

H.Sabuwala 

216 

Systems Life 

Cycle Costing 

(Economic 

Analysis, 

Estimation, and 

Management) 

978-1-4398-

2891-5 
 2011 John V. Farr 

217 

Toyota Kaizen 

Methods (Six 

Steps to 

Improvement) 

978-1-4398-

3853-2 
 2010 

Isao Kato, Art 

Smalley 

218 

Value Sttream 

Maps from the 

Customer 

Perspective 

 

978-1-4398-

8055-5 
 2013 Don Johnston 

219 

Biopharmaceutic

al Supply Chains 

(Distribution, 

Regulatory, 

Systems and 

Structural 

Changes Ahead) 

978-1-4398-

9970-0 
 2012 

Robert 

Handfield 

220 Building 9978-14398-  2011 Young Won 



85 
 

Network 

Capabilities in 

Turbulent 

Competitive 

Environments 

(Practices of 

Global Firms 

from Korea and 

Japan 

5068-8 Park, Paul  

Hong 

221 

Encyclopedia of 

Supply Chain 

Management 

(Two – Volume 

Set) 

978-1-4398-

6148-6 
  2011 

222 
Engineering for 

Sustainability 

978-1-4398-

5351-1 
 2012 

Dennis F.X. 

Mathaisel, 

Joel M. 

Manary, and 

Ned 

H.Criscimagn

a 

223 

ERP (Tools, 

Techniques, and 

Applications for  

Integrating the 

Supply Chain, 

Second edition) 

978-1-57444-

358-5 
 2003 

Carol A Ptak, 

Eli 

Schragenheim 

224 

Essentials of 

Logistics and 

Management 

(Third Edition) 

978-1-4665-

7308-6 
 2012 

Corynne 

Jaffeux, 

Philipppe 

Wieser 

225 

Integral Logistics 

Management 

(Operations and 

Supply Chain 

Management 

Within and 

Across 

Companies, 

Fourth Edition) 

978-1-4398-

7823-1 
 2011 

Paul 

Schonsleben 

226 

Internet Retail 

Operations 

(Integrating 

Theory and 

Practice for 

Managers) 

978-1-4398-

0091-1 
 2011 

Timothy M. 

Laseter, Elliot 

Rabinovich 

227 
Introduction to 

Supply  Chain 

978-14398-

3752-8 
 2010 

David 

Frederick 
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Management 

Technologies 

(Second Edition) 

Ross 

228 
Kanban for the 

Shopfloor 

978-156327-

269-1 
 2002 

Productivity 

Press 

Development 

Team 

229 

Kanban for the 

Supply Chain 

(Fundamental 

Practices for 

Manufacturing 

Management, 

Second Edition) 

978-1-4398-

9549-8 
 2012 

Stephen 

Comorelli 

230 

Lean Supply 

Chain 

Management 

Essentials (A 

Framework for 

Materials 

Managers) 

978-14398-

4082-5 
 2011 

Bill Kerber, 

Brian J. 

Dreckshage 

231 

Principles  of 

Suppy Chain 

Management 

978-1-4200-

9107-6 
 2009 

Richard E. 

Crandall, 

William R. 

Crandall,and 

Charlie C. 

Chen 

232 

Remanufacuring 

Modeling and 

Analysis 

978-1-4398-

6307-7 
 2012 

Mehmet Ali 

llgin, Surendra 

M. Gupta 

233 

Reverse Suppy 

Chains (Issues 

and Analysis) 

978-14398-

9902-1 
 2013 

Surendra 

M.Gupta 

234 

Risk Intelligent 

Suppy Chains 

(How Leading 

Turkish 

Companies 

Thrive in the 

Age of Fragility) 

978-1-4665-

0447-9 
 2013 Cagri Haksoz 

235 

Suppy Chain 

Security (A 

Comprehensive 

Approach) 

978-14665-

1187-3 
 2013 

Arthur G. 

Arway 

236 

The Global Lean 

Suppy Chain 

(Creating End – 

to- End Value) 

978-1-4398-

6235-3 
 2013 Jeffrey Slater 



87 
 

237 

Autonomous 

Maintenance for 

Operators 

978-1-56327-

082-6 
 1997 

Japan Institute 

of Plant 

Maintenance 

238 

The Basics of 

Benchmarking 

(Second Edition) 

978-1-4665-

6930-0 
 2013 

Robert 

Damelio 

239 

Identifying 

Waste on the 

Shopfloor 

978-156327-

287-5 
 2003 

Productivity 

Development 

Team 

240 

Implementing 

Standardized 

Work 

(Measuring 

Operator’s 

Performance) 

978-1-4665-

6328-5 
 2012 

Alain 

Patchong 

241 

Implementing 

Standardized 

Work (Process 

Analysis) 

 

978-1-4665-

6343-8 
 2013 

Alain 

Patchong 

242 

Implementing 

Standardized 

Work (Writiing 

Standardized 

Work Forms) 

978-14665-

6354-4 
 2013 

Alain 

Patchong 

243 

Intelligent 

Manufacturing 

(Reviving U.S. 

Manufacturing 

Including lessons 

Leanrned from 

Delphi Packard 

Electric and 

General Motors) 

978-1-4665-

6404-6 
 2012 R.Bick Lesser 

244 

Lean Production 

Simplified 

(Second Edition 

A Plain – 

Language Guide 

to the Work’s 

Most Powerful 

Production 

System) 

978-1-56327-

356-8 
 2007 Pascal Dennis 

245 

The Modern 

Theory of the 

Toyota 

Production 

System (A 

978-1-4665-

5674-4 
 2012 

Phillip 

Marksberry 
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Systems Inquiry 

of the Work’s 

Most Emulated 

and Profitable 

Management 

System) 

246 

Progressive 

Kaizen (The Key 

to Gaining a 

Global 

Competitive 

Advantage) 

978-1-4398-

4608-7 
 2011 John W.Davis 

247 

A Revolution in 

Manufacturing 

(The SMED 

System) 

978-0-

915299-03-4 
 1985 

Shigeo 

.Shingo, 

Andrew 

P.Dillon 

248 

Standard Work 

for the Shopfloor 

 

978-1-56327-

273-8 
 2002 

Productivity 

Press 

Development 

Team 

249 

Stewart’s Guide 

to Floor 

Management 

(The Floor 

Managers Guide 

to the Leadership 

and 

Improvement) 

978-1-4665-

5979-0 
 2013 John Stewart 

250 

A Study of the 

Toyota 

Productiion 

System 

978-0-

915299-17-1 
 1989 

Shigeo 

.Shingo, 

Andrew 

P.Dillon 

251 

The Toyota 

Kaizen 

Continuum (A 

Practical Guide 

to Implementing 

Lean) 

978-1-4398-

4604-9 
 2011 John Stewart 

252 

Toyota 

Production 

System (An 

Integrated 

Approach to Just 

– In –Time, 4th 

Edition) 

978-1-4398-

2097-1 
 2011 

Yasuhiro 

Monden 

253 

Toyota 

Production 

System (Beyond 

978-0-

915299-14-0 
 1988 Taiichi Ohno 
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Large – Scale 

Production) 

254 
TPM for Every 

Operator 

978-1-56327-

080-2 
 1996 

Japan Institute 

of Plant 

Maintenance 

255 

Training Within 

Industry (The 

Foundation of 

Lean) 

978-1-56327-

307-0 
 2005 Donald Dinero 

256 

The TWI 

Workbook 

(Essential Skills 

for Supervisors) 

978-1-56327-

315-5 
 2006 

Patrick 

Graupp and 

Robert J. 

Wrona 

257 

Physical Hazards 

of the Workplace 

(Second Edition) 

978-1-4665-

5703-1 
 2013 Paul English 

258 

Introduction to 

Transportation 

Security 

978-1-4398-

4576-9 
 2012 

Frances L. 

Edwards and 

Danile 

C.Goodrich 

 

12.3 Giáo trình, tập bài giảng: 

 

STT Tên môn học 

Tên giáo trình, tập bài giảng, tên tác giả, 

Nhà xuất bản, năm xuất bản / hoặc địa  chỉ  Website (nếu 

có) 

1  
Quản lý sản 

xuất 

[1]. Hồ Thanh Phong, Nguyễn Văn Chung. Quản lý sản 

xuất. NXB ĐH QG TPHCM, 2003 

[2]. Nguyễn Như Phong. Quản lý sản xuất. NXB ĐH QG 

TPHCM, 2013 

[3]. Modern Production/ Operation Management – 

E.S.Buffa, R.K.Sarin – John Wiley 

[4]. Production and Operation Management – S.Nahmias – 

Irwin 

[5]. Production and Operation Management – Roberta 

S.Russell, Bernard W. Taylor – Prentice Hall 

2  
Kỹ năng lãnh 

đạo 

[1]. Lãnh đạo hiệu quả - Robert Heller – NXB tổng hợp 

TP.HCM 

[2]. Các kỹ năng quản lý hiệu quả - NXB tổng hợp 

TP.HCM 

[3]. How to Therive in Your First Year as a Manger/ The 

New Suppervisor. 

3  Kinh tế kỹ [1]. Enginering Economy – G.J.Thuesen, W.J.Fabryky – 
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thuật Prentice Hall 

[2]. Kinh tế Kỹ thuật – Nguyễn Như Phong – NXB ĐHQG 

Tp HCM 

[3]. Kinh tế Kỹ thuật – Phạm Phụ - NXB Thống kê Tp 

HCM 

[4]. Kinh tế Kỹ thuật mờ – Nguyễn Như Phong – NXB 

KH&KT 

4  
Kỹ thuật hệ 

thống 

[1]. A. Kossiakoff, W.N. Sweet, Systems Engineering: 

Principles and Practice, John Wiley, New York. 

[2]. R. I. Faulconbridge, M.J. Ryan, Managing Complex 

Technical Projects: A Systems Engineering Approach, 

Artech House, Boston. 

5  
Kỹ thuật dự 

báo  

[1]. Introduction to Time Series and Forecasting, 2nd 

edition. 
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