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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần (general information)

- Tên học phần: Tâm lý quản trị và nghệ thuật lãnh đạo

- Mã học phần: BUS0372

- Tên học phần (tiếng Anh):

- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

 Kiến thức cơ bản

 Kiến thức chuyên ngành

 Học phần chuyên về kỹ năng chung

 Kiến thức cơ sở ngành

 Kiến thức khác

 Học phần đồ án/luận văn

- Số tín chỉ: 02

- Phân bố thời gian: 30 (30 : 0 : 60)(30 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 60 tiết tự

học)

- Thời gian học : 06 tuần

2. Các giảng viên phụ trách học phần (9)

1/ GV phụ trách chính: Đinh Trần Ngọc Huy

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

2.1/Dự kiến mời 1 Cán bộ lãnh đạo bên NHTM cùng tham gia giảng 5 tiết (nội

dung về phong cách lãnh đạo và lãnh đạo theo tình huống, thuộc chương 6).

2.2/.......................................................................



3. Điều kiện tham gia học tập học phần (10)

Học phần học trước: Quản trị học

Học phần tiên quyết:

4. Mô tả học phần (course descriptions) (11):

Gần đây một số học viện quản lý và lãnh đạo cũng như 1 số chuyên gia về lãnh

đạo có đưa ra 1 số công thức áp dụng trong lãnh đạo tổ chức như: tham gia

(involvement) + kiên trì (patience) = cam kết (commitment); hay tư tưởng cốt lõi =

các giá trị cốt lõi + mục tiêu; hay công thức thay đổi vì cuộc sống tốt hơn như sau:

nhu cầu thay đổi (demand) x tầm nhìn về tương lai (vision) x kiến thức tổ chức thực

hiện (knowledge) x niềm tin vào thay đổi (belief) > sự kháng cự thay đổi (resistance).

Đồng thời cũng đưa ra 1 số công thức phòng ngừa triệt tiêu năng suất của tổ chức

chẳng hạn như: nhiệt tình + không hiểu biết = phá hoại.

Môn học nhấn mạnh tới các kỹ năng lãnh đạo trong cơ quan công quyền, doanh

nghiệp (DN) qua việc phát triển khả năng tự thích ứng và tự học hỏi. Sau khi kết thúc

môn học, sinh viên (SV) sẽ có quan niệm tốt hơn về nghệ thuật lãnh đạo. Quan trọng

hơn, với tư cách là một nhà quản trị, với khả năng nhận thức cao, hiểu rõ và phác họa

được bối cảnh mà ở đó nghệ thuật lãnh đạo được ứng dụng sẽ giúp nhà quản trị đối

phó với sự thay đổi. Môn học sẽ bao gồm lý thuyết về lãnh đạo và thực hành các kỹ

năng lãnh đạo hiệu quả, các kỹ năng thích nghi, các kỹ năng sáng tạo, để làm chủ sự

thay đổi. Môn học sẽ được thực hiện qua thảo luận tình huống, đóng kịch, mini game,

làm bài tập và thuyết trình.

Trong suốt thời gian tham gia lớp học, sinh viên được yêu cầu tham gia đầy đủ
các mini game, bài tâp nhóm, thảo luận, nghe giảng và hỏi đáp, thuyết trình nhóm và
dịch 1 số tài liệu chuyên về leadership sang tiếng Việt theo hướng dẫn của giảng viên.
Đây là một trong những môn học có ảnh hưởng tới sinh viên trong công việc và cuộc
sống sau này chẳng hạn như các nội dung về quản trị nghề nghiệp, quản trị cuộc đời
đều có liên quan tới môn học này.

Sau khi hoàn thành môn học, một trong những điều cơ bản mà sinh viên cần nhận
thức và hiểu được, đó là sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý. Trong 1 khu rừng
không có ánh sáng, lãnh đạo là người tìm ra và hoạch định hướng đi, đường lối, chủ
trương còn quản lý là người lên kế hoạch đảm bảo công việc thực hiện đúng đường
lối chủ trương đó. Điều cơ bản thứ hai đó là năng lực quản lý cấp trung với thỏa
thuận “Win - Win” được xem là 1 trong những yếu tố trung gian để vươn lên vị trí
lãnh đạo trong tổ chức.



5. Tài liệu học tập (learning resource) (12)

5.1 Giáo trình chính

Stephen R. Covey, 2018. Lãnh đạo theo nguyên tắc. NXB. Tổng hợp TPHCM.

5.2 Tài liệu tham khảo

David J. Lieberman, 2012. Làm sếp không chỉ là nghệ thuật. NXB Lao động xã hội.

Marcel V.A, Gerben V.D.B, Paul P. 2011. Những mô hình quản trị kinh điển. NXB Đại

học kinh tế quốc dân.

Jim Collins, Jerry I.P. 2018. Xây dựng để trường tồn. NXB Trẻ.

5.3 Phần mềm, Website học tập

Ths.Nguyễn Đông Triều. Kỹ năng lãnh đạo.

https://viendoanhtri.vhu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/viendoanhtri/LANH%20DAO.pd

f

John C.Maxwell. Phát triển kỹ năng lãnh đạo. (online, pdf file).

6. Mục tiêu học phần (course goals) (13)

Mục tiêu

(Goals)

[1]

Mô tả (Goal description) [2]

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)

Chuẩn đầu ra

CTĐT [3]

1
Kiến thức: Những nguyên tắc cơ bản nhất trong nghệ

thuật lãnh đạo

LO4

LO6

2

Kỹ năng: nghiên cứu so sánh phân tích bình luận các

vấn đề trong quá trình lãnh đạo

LO5

LO6

3
Thái độ: đánh giá hiệu quả lãnh đạo LO7

LO8

7. Chuẩn đầu ra học phần (course learning outcomes) (14)

Chuẩn

đầu ra HP

[1]

Mô tả [2]

(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:)

Chuẩn đầu ra

CTĐT [3]

1 1.1

Kiến thức: Hiểu được bản chất lãnh đạo LO10

LO11

LO12

LO14

LO15



Chuẩn

đầu ra HP

[1]

Mô tả [2]

(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:)

Chuẩn đầu ra

CTĐT [3]

1.2
Kiến thức: Hiểu được quyền lực và sự ảnh hưởng LO12

LO13

2 2.1

Kỹ năng: Xác định được hiểu quả của quyền lực LO10

LO11

LO12

LO14

LO15

2.2
Kỹ năng: Hiểu được kỹ năng lãnh đạo LO12

LO13

3
Thái độ: Hiểu được phong cách lãnh đạo LO16

LO17

8. Đánh giá kết quả học tập (course assessment) (15)

- Thang điểm:

Thư viện và tham dự lớp: 10%
Bài tập, mini game, thảo luận nhóm 10 %
Điểm quá trình, thuyết trình nhóm 30%
Thi hoặc tiểu luận, báo cáo cuối học phần: 50%

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

Đánh

giá [1]
Nội dung [2]

Công cụ KT [3] Chuẩn đầu

ra [4]

Tỉ lệ

(%)

[5]

Bài tập / Câu hỏi nghiên cứu 30

BT.1

Bản chất lãnh đạo - Quyền lực và

sự ảnh hưởng

Trò chơi (mini game): Viết thiệp

tìm trưởng nhóm

Mini game (mỗi

thành viên có 1

tấm thiệp ghi tên

mình để các

thành viên khác

viết 1 câu nhận

xét về mình, sau

đó bầu ra trưởng

nhóm)

LO11

LO12

LO14

LO15

10

BT.2 Hiệu quả của quyền lực - Kỹ năng Bài tập nhóm LO11 10



lãnh đạo

BT nhóm: Thảo luận phân tích

hiệu quả kỹ năng lãnh đạo của

Huấn luyện viên Park Hang-Seo

(phân tích tố chất

và kỹ năng lãnh

đạo hiệu quả của

HLV Park Hang-

Seo)

LO12

LO14

LO15

BT.3

Phong cách lãnh đạo - Lãnh đạo

theo tình huống

Bài tập, thảo luận nhóm đề tài

lãnh đạo và sự nêu gương

Bài tập nhóm LO11

LO12

LO14

LO15

10

Nghiên cứu tại thư viện/nhà 20

NC.1

Bản chất lãnh đạo (Dịch tài liệu

The 7 Crucial Leadership skills

trang 1 đến 4). Bình luận.

Thảo luận nhóm,

hướng dẫn thuyết

trình

LO10

LO11

LO12

LO14

LO15

3

NC.2

Quyền lực và sự ảnh hưởng Thuyết trình
nhóm 1

LO11

LO12

LO13

3

NC.3

Hiệu quả của quyền lực (Dịch tài

liệu The 7 Crucial Leadership

skills trang 4 đến 8). Bình luận.

Thuyết trình
nhóm 2

LO10

LO11

LO12

LO14

LO15

3

NC.4
Kỹ năng lãnh đạo Thuyết trình

nhóm 3
LO12

LO13

3

NC.5
Phong cách lãnh đạo Thuyết trình

nhóm 4
LO16

LO17

4

NC.6
Lãnh đạo theo tình huống Thuyết trình

nhóm 5
LO16

LO17

4

Thi hết môn /Tiểu luận - Báo cáo 50

DA

Thi hết môn hoặc Tiểu luận Bài Thi LO4

LO5

LO6

50



9. Kế hoạch giảng dạy (lesson plan) (16).

Tuần/

buổi

[1]

Nội dung [2] CĐR

Học

phần

[3]

Hoạt động

dạy và học [4]

Bài

đánh

giá [5]

1.1 A/ Nội dung GD lý thuyết (Số tiết: 05)

CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA LÃNH

ĐẠO

I. Định nghĩa về lãnh đạo

II. Hiệu quả lãnh đạo

III. Các tiếp cận chủ yếu trong nghiên cứu

về lãnh đạo.

IV. Một số học thuyết về lãnh đạo

V. Tóm tắt 7 thói quen thành đạt của

Stephen R. Covey

PPGD CHÍNH:

+ Thuyết giảng / thực hành / case study

+Thảo luận nhóm

+Thuyết trình

LO16
LO4
LO5
LO6
LO7
LO9
LO13

+ Thuyết giảng

+ Sinh viên

xem tài liệu....

trang.....

+Thảo luận

nhóm...

+Trình chiếu

bài giảng có

thuật ngữ bằng

tiếng Anh

+Thuyết

trình……

B/ Các nội dung thực hành (nếu có): (số

tiết 2)

1.1. Bài thảo luận Bản chất lãnh đạo

LO10

LO11

LO12

LO14

LO15

+ Làm mẫu

+ Hướng dẫn

+ Thực hành

sp..

BT.1,

…

C/ Các nội dung cần tự học tại thư viện

/ ở nhà: (số tiết 10)

- Đọc thêm sách/tài liệu:

- Câu hỏi: Bản chất lãnh đạo

LO12

LO13

LO14

+ Đọc tài liệu

+ Ghi chép

+ Bài thu

hoạch

+ Slide….

NC.1

2.2 A/ Nội dung GD lý thuyết (Số tiết: 05)

CHƯƠNG 2: QUYỀN LỰC VÀ SỰ ẢNH

HƯỞNG

LO16
LO4
LO5

+ Thuyết giảng

+ Sinh viên

xem tài liệu....



I. Nghiên cứu về quyền lực và hiệu quả

II. Mô hình về quyền lực và sự ảnh hưởng

III. Các chiến lược, phương pháp ảnh

hưởng

1. Chiến lược thân thiện

2. Chiến lược mặc cả (ảnh hưởng)

3. Chiến lược đưa ra lý do

4. Chiến lược quyết đoán

5.Chiến lược tham khảo cấp trên

6. Chiến lược liên minh

7. Chiến lược trừng phạt

PPGD CHÍNH:

+ Thuyết giảng / thực hành / case study

+Thảo luận nhóm

+Thuyết trình

LO6
LO7
LO9
LO13

trang.....

+Thảo luận

nhóm...

+Trình chiếu

bài giảng có

thuật ngữ bằng

tiếng Anh

+Thuyết

trình……

B/ Các nội dung thực hành (nếu có): (số

tiết......)

1.1. Quyền lực và sự ảnh hưởng

LO10

LO11

LO12

LO14

+ Làm mẫu

+ Hướng dẫn

+ Thực hành

sp..

BT.2

C/ Các nội dung cần tự học tại thư viện

/ ở nhà: (số tiết 10)

- Đọc thêm sách/tài liệu:

- Câu hỏi: Quyền lực và sự ảnh hưởng

LO13

LO14

+ Đọc tài liệu

+ Ghi chép

+ Bài thu

hoạch

+ Slide….

NC.2,

3.3 A/ Nội dung GD lý thuyết (Số tiết: 05)

CHƯƠNG 3: HIỆU QUẢ CỦA QUYỀN

LỰC VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC ẢNH

HƯỞNG

I. Bản chất công việc của người lãnh

LO16
LO4
LO5
LO6
LO7
LO9
LO13

+ Thuyết giảng

+ Sinh viên

xem tài liệu....

trang.....

+Thảo luận



đạo

1. Công việc nặng nhọc và căng thẳng

2. Công việc khác biệt, đa dạng và không

liên tục

3. Tương tác với đồng sự và những người

bên ngoài tổ chức

4. Tương tác đối mặt và giao tiếp thông

qua lời nói

5. Qúa trình quyết định là lộn xộn và

mang tính chính trị

6. Phần lớn sự hoạch định là phi chính

thức và mang tính thích ứng

II. Những vai trò của người lãnh đạo

1. Các vai trò tương tác

2. Các vai trò thông tin

3. Các vai trò quyết định

III. Khái niệm về phong cách lãnh đạo

IV. Nghiên cứu của Kurt Lewin

1. Phong cách độc đoán

2. Phong cách dân chủ

3. Phong cách tự do

PPGD CHÍNH:

+ Thuyết giảng / thực hành / case study

+Thảo luận nhóm

+Thuyết trình

nhóm...

+Trình chiếu

bài giảng có

thuật ngữ bằng

tiếng Anh

+Thuyết

trình……

B/ Các nội dung thực hành (nếu có): (số

tiết......)

LO10

LO11

+ Làm mẫu

+ Hướng dẫn

BT.3

…



1.1. Hiệu quả của quyền lực LO12

LO14

LO15

+ Thực hành

sp..

C/ Các nội dung cần tự học tại thư viện

/ ở nhà: (số tiết 10)

- Đọc thêm sách/tài liệu:

- Câu hỏi: Hiệu quả của quyền lực

LO13

LO14

+ Đọc tài liệu

+ Ghi chép

+ Bài thu

hoạch

+ Slide….

NC.3

4.4 A/ Nội dung GD lý thuyết (Số tiết: 05)

CHƯƠNG 4: PHẨM CHẤT VÀ KỸ

NĂNG LÃNH ĐẠO

I. Những phẩm chất của nhà lãnh đạo

theo nguyên tắc

II. Các lợi thế của mô thức lãnh đạo

theo nguyên tắc (PCL)

III. Các kỹ năng lãnh đạo

1. Giao tiếp hiệu quả

2. Ra quyết định

3. Quản lý mâu thuẫn

4. Lôi kéo mọi người cùng tham gia vào

vấn đề

5. Giao trọn vẹn cho nhân viên

6. Tầm quan trọng của các kỹ năng

PPGD CHÍNH:

+ Thuyết giảng / thực hành / case study

+Thảo luận nhóm

+Thuyết trình

LO16
LO4
LO5
LO6
LO7
LO9
LO13

+ Thuyết giảng

+ Sinh viên

xem tài liệu....

trang.....

+Thảo luận

nhóm...

+Trình chiếu

bài giảng có

thuật ngữ bằng

tiếng Anh

+Thuyết

trình……

B/ Các nội dung thực hành (nếu có): (số

tiết......)

LO10

LO11

+ Làm mẫu

+ Hướng dẫn

BT.4



1.1. Kỹ năng lãnh đạo LO12

LO14

+ Thực hành

sp..

C/ Các nội dung cần tự học tại thư viện

/ ở nhà: (số tiết10)

- Đọc thêm sách/tài liệu:

- Câu hỏi: Kỹ năng lãnh đạo

LO13

LO14

+ Đọc tài liệu

+ Ghi chép

+ Bài thu

hoạch

+ Slide….

NC.4

5.5 A/ Nội dung GD lý thuyết (Số tiết: 05)

CHƯƠNG 5: BẢN CHẤT CỦA CÔNG

VIỆC VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH

ĐẠO

I. Sự tồn tại và thích ứng của tổ chức

II. Phát triển quản lý và tổ chức

1. Nhà quản lý có tâm thức thúc đẩy

2. 6 điều kiện để trao quyền

3. Quản lý các kỳ vọng

III. Các thuyết lãnh đạo hấp dẫn

1. Các nguyên tắc chất lượng toàn diện

2. Lãnh đạo chất lượng toàn diện

3. Các lý thuyết khác

IV. Thuật lãnh đạo thời đại mới

1. Phát hiện và sử dụng người tài

2. Động viên nhân viên

3. Lãnh đạo thời đại mới

PPGD CHÍNH:

+ Thuyết giảng / thực hành / case study

+Thảo luận nhóm

+Thuyết trình

LO16
LO4
LO5
LO6
LO7
LO9
LO13

+ Thuyết giảng

+ Sinh viên

xem tài liệu....

trang.....

+Thảo luận

nhóm...

+Trình chiếu

bài giảng có

thuật ngữ bằng

tiếng Anh

+Thuyết

trình……



B/ Các nội dung thực hành (nếu có): (số

tiết......)

1.1. Phong cách lãnh đạo

1.2…………

LO10

LO11

LO12

LO14

+ Làm mẫu

+ Hướng dẫn

+ Thực hành

sp..

BT.5

C/ Các nội dung cần tự học tại thư viện

/ ở nhà: (số tiết10)

- Đọc thêm sách/tài liệu:

- Câu hỏi: Phong cách lãnh đạo

LO13

LO14

+ Đọc tài liệu

+ Ghi chép

+ Bài thu

hoạch

+ Slide….

NC.5

6.6 A/ Nội dung GD lý thuyết (Số tiết: 05)

CHƯƠNG 6: PHONG CÁCH LÃNH

ĐẠO, LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG

I. Các nhân tố xác định hiệu quả của

nhóm

1.Quy mô và thành phần của nhóm

2. Sự khác biệt về địa vị

3. Sự vững chắc của nhóm và tư duy

nhóm

4. Tính cách của các thành viên

5. Môi trường làm việc hiện tại

6. Chất lượng lãnh đạo

II.Chức năng lãnh đạo trong quyết

định nhóm

1. Hành vi định hướng nhiệm vụ

2.Các chức năng duy trì nhóm

3. Cam kết của lãnh đạo

III. Vai trò của người lãnh đạo trong

các nhóm quyết định

LO16
LO4
LO5
LO6
LO7
LO9
LO13

+ Thuyết giảng

+ Sinh viên

xem tài liệu....

trang.....

+Thảo luận

nhóm...

+Trình chiếu

bài giảng có

thuật ngữ bằng

tiếng Anh

+Thuyết

trình……



1. Lãnh đạo truyền thống

2. Nhóm lãnh đạo

IV. Những bí quyết cho việc chuẩn

đoán vấn đề

1. Chuẩn bị cuộc họp

2. Trình bày vấn đề

3. Chuẩn đoán vấn đề

V. Bí quyết cho việc phát triển và chọn

lựa các giải pháp

VI. 7 thói quen hiệu quả và 14 điểm

của Deming

PPGD CHÍNH:

+ Thuyết giảng / thực hành / case study

+Thảo luận nhóm

+Thuyết trình

B/ Các nội dung thực hành (nếu có): (số

tiết......)

1.1. Lãnh đạo theo tình hướng

LO10

LO11

LO12

LO14

+ Làm mẫu

+ Hướng dẫn

+ Thực hành

sp..

BT.6

C/ Các nội dung cần tự học tại thư viện

/ ở nhà: (số tiết 10)

- Đọc thêm sách/tài liệu:

- Câu hỏi : Lãnh đạo theo tình huống

LO13

LO14

+ Đọc tài liệu

+ Ghi chép

+ Bài thu

hoạch

+ Slide….

NC.6

10.Qui định của học phần (course requirements and expectations) (17)

 Dự lớp: tối thiểu 90% số tiết giảng

 Bài tập: phải hoàn thành tối thiểu 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do

GV giao

 Tự học tại thư viên: 4 - 10 giờ theo đúng quy định



Ngày phê duyệt : ………../………../…………

Cấp phê duyệt : …………………………........ (18)

Biên soạn

……………………..

Trưởng bộ môn

……………………..

Trưởng khoa

………………………

Tiến trình cập nhật ĐCCT (19)

Lần 1: Nội dung cập nhật ĐCCT lần 1:

Ngày….. tháng….. năm…….

<người cập nhật ký

và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:

Lần 2: Nội dung cập nhật ĐCCT lần 2:

Ngày….. tháng….. năm…….

<người cập nhật ký

và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:


