GIỚI THIỆU
MBM 4.0 là bộ chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh chia nhỏ dựa theo
chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA); được xây dựng và phát triển bởi
Viện quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT – Tổ chức đi đầu trong đào tạo quản
trị ứng dụng tại Việt Nam.
Chương trình cung cấp hệ thống kiến thức hiện đại và cập nhật được ứng dụng
thành công tại những tổ chức hàng đầu thế giới cùng phương pháp giảng dạy
khơi gợi tính tư duy và chủ động theo học thuyết kiến tạo của người Do Thái.
Được thiết kế theo hướng Module hóa từng khối kiến thức thuộc các lĩnh vực
quản trị trong doanh nghiệp nhằm cung cấp bộ kiến thức và công cụ quản trị
đầy đủ, toàn diện tới người học.
Quá trình học tập, người học sẽ được trang bị những kiến thức và công cụ quản
trị mới nhất của kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0; cùng sự tham gia vào
hệ sinh thái kinh doanh gồm những chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp, startup…. Thông qua đó người học có cái nhìn hệ thống và thực tiễn về bối cảnh nền
kinh tế và hoạt động kinh doanh cũng như biết vận dụng một cách linh hoạt các
công cụ quản trị trong quá trình điều hành doanh nghiệp

SỰ KHÁC BIỆT

CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Bộ chương trình đào tạo
Quản trị kinh doanh toàn
diện được chia nhỏ”
Các Module trong chương trình MBM 4.0 là các khối
kiến thức được chia nhỏ theo từng lĩnh vực quản trị
doanh nghiệp. Điều đó cho phép người học có thể
chủ động lựa chọn ưu tiên những kiến thức đang
cần thiết hơn cho công việc để có thể vận dụng
ngay trong công tác quản trị điều hành. Khi hoàn
thành toàn bộ các Module, người học có thể tự tin
đối mặt với bất kỳ tình huống quản trị nào gặp phải
dù là những vấn đề chiến lược hay những vấn đề
tác nghiệp.

Tích lũy tín chỉ
Nội dung mỗi Module trong chương trình MBM 4.0
được đào sâu theo từng lĩnh vưc quản trị, bao gồm
một tập hợp các môn học liên quan trong chương
trình MBA. Do vậy, khi hoàn thành mỗi Module, người
học được ghi nhận số tín chỉ tích lũy tương đương với
tổng số tín chỉ các môn học cấu thành trong chương
trình MBA. Những tín chỉ tích lũy này là căn cứ để xét
điều kiện cấp bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh
(MBA) của Viện quản trị & Công nghệ FSB, Đại học
FPT.

Linh hoạt thời gian,
lựa chọn kiến thức
Hình thức đào trong chương trình MBM 4.0 hướng tới
sự linh hoạt và chủ động cho người học thông qua
việc tự xây dựng lộ trình đào tạo cho riêng mình.
Người học có thể lựa chọn ưu tiên cho khối kiến thức
đang cần thiết hơn với công việc của mình; bên
cạnh đó, người học cũng có thể lựa chọn thời gian
học phù hợp với đặc điểm công việc và quỹ thời
gian cá nhân - điều chưa từng có trong các chương
trình đào tạo Quản trị kinh doanh trên thị trường.

ĐÁNH GIÁ
Để đảm bảo chất lượng đào tạo, việc đánh giá
quá trình được thực hiện thường xuyên bởi Giảng
viên và trợ lý đào tạo. Người học cần hoàn thành
những quy định về thời lượng tham gia học trên
lớp, đạt điều kiện các bài kiểm tra quá trình và bài
thi kết thúc mỗi Module.

VÀ CHỨNG NHẬN

Chứng nhận hoàn thành Module
Sau khi hoàn thành mỗi Module, người học được cấp chứng nhận
hoàn thành và công nhận số tín chỉ tích lũy cho Module đó; lượng
tín chỉ tích lũy này có giá trị quy đổi tương đương với các môn học
thuộc chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của FSB, là
căn cứ để FSB đề nghị xét và cấp bằng Thạc sĩ.

Điều kiện cấp bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Người học sau khi học xong 4 module sẽ được đăng ký điều kiện
học cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và cần thỏa mãn các
điều kiện sau:
1. Có bằng tốt nghiệp đại học
2. Đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức (nếu cần)
3. Đạt trong kỳ thi tuyển sinh đầu vào thạc sĩ của FSB
Sau đó người học sẽ hoàn thành nốt các Module còn lại để cấp
bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

MỤC TIÊU

CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình MBM 4.0 được thiết kế để mang tới cơ hội
tiếp cận những kiến thức quản trị kinh điển đương đại
trong các chương trình MBA tiên tiến trên thế giới tới
những người mong muốn được củng cố và hoàn thiện
khả năng lãnh đạo điều hành. Những mục tiêu cụ thể của
chương trình gồm:
Cung cấp hệ thống kiến thức quản trị đầy đủ và
cập nhật được chuẩn hóa theo các chương trình
MBA tiên tiến hàng đầu trên thế giới. Tăng khả năng
ứng dụng thực tiễn của chương trình thông qua việc
đóng gói chương trình thành các Module mô phỏng
các lĩnh vực quản trị thực tế của doanh nghiệp.
Cung cấp hệ thống công cụ quản trị hữu hiệu phù hợp
với nhiều ngành nghề, mô hình kinh doanh được áp
dụng thành công tại các doanh nghiệp hàng đầu thế
giới.
Trang bị khả năng ứng dụng những công cụ quản trị hiện
đại nhất của kỷ nguyên 4.0 vào các hoạt động Tài chính,
Marketing, Nhân sự, Chiến lược… góp phần tạo bước thành công nhảy vọt cho Doanh nghiệp.
Kiến tạo một môi trường học tập tích cực, thực tiễn thông qua sự kết nối giữa nhà trường doanh nghiệp - nhà quản lý - nhà đầu tư - chuyên gia….
Đáp ứng linh hoạt nhu cầu người học theo hướng chủ động lựa chọn lộ trình học tập phù hợp
với đặc thù công việc.

ĐỐI TƯỢNG
THAM DỰ

Lãnh đạo doanh nghiệp: Giám đốc, phó giám đốc điều hành;
Thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát…;
Quản lý cấp trung tại doanh nghiệp: Trưởng, phó các phòng ban chuyên
môn; Quản lý bộ phận chức năng khác thuộc doanh nghiệp…;
Thành viên sáng lập, điều hành tại các doanh nghiệp Startup;
Những người quan tâm tới kinh doanh, có khát vọng khởi nghiệp,
mong muốn tham gia học hỏi và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh
doanh trong một môi trường học tập giàu tính thực tiễn.
Những người có nhu cầu khẳng định bản thân trên con đường
học vấn tại trường đào tạo thuộc Top 3 chương trình MBA tốt nhất
Việt Nam.

LỘ TRÌNH
ĐÀO TẠO
VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT
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Học kỳ II

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

ựv

à

Học kỳ III

FINISH

NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC MODULE
Nội dung chương trình và thời lượng đào tạo các Module trong chương
trình MBM 4..0 được chi tiết trong bảng sau:

MBM401

MBM 4.0 - Quản trị Marketing và bán hàng thời hiện đại
1. Marketing kết nối trong ""thế giới phẳng""
- Tổng quan về Marketing trong thời kì mới
- Thiết kế chiến lược Marketing tổng quát
- Truyền thông Marketing trong thời đại số

Quản trị
Marketing trong
kỷ nguyên số

2. Phác họa chân dung khách hàng bằng ngòi bút số
- Định vị và phân loại khách hàng tiềm năng thông qua các công cụ
và ứng dụng
- Phân tích môi trường Marketing và hành vi khách hàng"
3. Nghệ thuật bán hàng trong thời đại số
- Chiến lược bán
- Bán hàng đa kênh và quản lý kênh bằng phương pháp truyền
thống và với công cụ số
- Kĩ năng giao tiếp và đàm phán trong bán hàng

Quản trị bán hàng

4. Quản lý bán lẻ hiệu quả
- Kiểm soát và trưng bày hàng hóa
- Quản trị tài chính cửa hàng bán lẻ
- Quản lý nhân sự chuỗi của hàng bán lẻ
- Tổ chức và quản lý khách hàng
- Sự hỗ trợ của các công cụ quản lý bán hàng thông minh và chuyên biệt
5. Hội thảo quản trị
Chủ đề: Chủ đề hội thảo: Marketing 4.0 - Sự dịch chuyển tất yếu trong
kỷ nguyên số

Hội thảo quản trị

Tín chỉ: 6

MBM402

15 buổi học + 01 Hội thảo + 02 Final Exam

MBM 4.0 - Quản trị tài chính dành cho nhà lãnh đạo
1. Tổ chức bộ máy kế toán/tài chính trong doanh nghiệp
- Những loại hình kế toán và sổ sách kế toán
- Chính sách kế toán và tổ chức hoạt động kế toán trong doanh nghiệp
- Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - sản lượng - lợi nhuận và vận
dụng trong ra quyết định điều hành

Kế toán quản trị

2. Đánh giá bức tranh tài chính doanh nghiệp thông qua hệ thống báo
cáo tài chính
- Tổng quan hệ thống báo cáo tài chính
- Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

3. Quản trị dòng tiền ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp
- Quản lý vốn lưu động
- Hoạch định tài chính doanh nghiệp
- Lập và kiểm soát ngân sách
- Ước tính dòng tiền và thẩm định dự án đầu tư
4. Nhận diện và kiểm soát rủi ro trong hoạt động tài chính doanh nghiệp
5. Hội thảo quản trị
Chủ đề: Xây dựng mô hình quản trị tài chính tối ưu cho doanh nghiệp thời hiện đại.

Hội thảo quản trị

Tín chỉ: 6

16 buổi học + 01 Hội thảo + 02 Final Exam

MBM403

MBM 4.0_Quản trị nhân sự trong nền kinh tế số
1. Những học thuyết kinh tế định hình cho quản trị hiện đại
- Lý thuyết doanh nghiệp
- Học thuyết Cung - Cầu
- Sản xuất và Chi phí
- Thị trường và giá
- Lý thuyết trò chơi
- Chính phủ và chính sách điều tiết vĩ mô

Kinh tế trong
hội nhập toàn cầu

2. Vai trò, chính sách của Chính phủ & vai trò của nền kinh tế toàn cầu
- Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường
- Chính sách tác động đến ngành và doanh nghiệp
- Quy tắc trong cạnh tranh quốc tế
- Một số hiệp định thương mại quốc tế
3. Tự động hóa quy trình quản trị nhân sự
- Kế hoạch nhân sự và tuyển dụng nhân sự
- Đào tạo và phát triển
- Đánh giá hiệu quả công việc
4. Kỹ năng xử lý vấn đề cá nhân, nhóm, và tập thể
- Thúc đẩy nhân viên và giữ chân nhân tài
- Mâu thuẫn, xung đột, và hòa giải
- Làm việc nhóm và ra quyết định

Quản trị tổ chức
& nhân sự

5. Quản trị nhân sự đa văn hóa trong môi trường hội nhập
- Văn hóa trong doanh nghiệp
- Truyền thông nội bộ gắn kết tổ chức trên nền tảng số
6. Hội thảo quản trị
Chủ đề: Thách thức quản trị nhân sự trong môi trường hội nhập

Hội thảo quản trị

Tín chỉ: 6

MBM404

15 buổi học + 01 Thăm quan doanh nghiệp + 02 Final Exam

MBM 4.0 - Quản trị kỹ thuật và công nghệ trong kỷ nguyên số
1. Tư duy quản lý dự án trong điều hành doanh nghiệp
- Tổng quan dự án/quản trị dự án
- Đề xuất và đánh giá đề xuất dự án
- Tổ chức quản lý dự án

Quản trị dự án
theo chuẩn PMI

2. Quản lý tiến độ và ngân sách dự án hiệu quả
- Mối quan hệ đánh đổi giữa thời gian và ngân sách
- Những công cụ và kỹ thuật quản lý tiến độ, ngân sách dự án
3. Công nghệ và đổi mới sáng tạo trong điều hành doanh nghiệp thời 4.0
- Tổng quan về công nghệ và quản trị công nghệ trong thời đại số
- Chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ
- Đổi mới công nghệ
- Đánh giá công nghệ

Quản trị công nghệ
và vận hành

4. Quản lý quy trình vận hành doanh nghiệp
- Phân tích và thiết kế quy trình vận hành doanh nghiệp
- Tư duy tinh gọn trong vận hành doanh nghiệp
- Quản lý năng suất và chất lượng hoạt động
5. Hội thảo quản trị
Chủ đề: Mô hình kinh doanh và sự tham gia của yếu tố công nghệ

Hội thảo quản trị

Tín chỉ: 6

15 buổi học + 01 Thăm quan doanh nghiệp
+ 01 Hội thảo + 03 Final Exam

MBM405

MBM 4.0 - Chiến lược thời hội nhập cho nhà lãnh đạo
1. Phân tích, đánh giá, và hoạch định chiến lược trong kỉ nguyên số
- Phân tích môi trường bên trong
- Phân tích môi trường bên ngoài
- Xây dựng chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
- Thực thi và điều chỉnh chiến lược đã đặt ra
- Giám sát và đánh giá việc thực thi chiến lược

Quản trị chiến lược

2. Tư duy chiến lược
- Tư duy hệ thống và sáng tạo
- Huy động trí tuệ của các thành viên trong tổ chức để phát triển chiến
lược chung của doanh nghiệp
- Nhận định và đương đầu với những thay đổi bất định của môi trường
kinh doanh
4. Chiến thuật M&A để tăng trưởng đột phá
- Tổng quan về thị trường và giao dịch M&A
- Xậy dựng cấu trúc giao dịch M&A
- Đàm phán và quản trị hậu M&A

Mua bán và sáp nhập

5. Nâng cao hiệu quả M&A thông qua định giá doanh nghiệp
- Tổng quan về thẩm định giá doanh nghiệp
- Mục đích và đối tượng của thẩm định giá doanh nghiệp
- Các phương pháp trong thẩm định giá doanh nghiệp
6. Hội thảo quản trị
Chủ đề: "Tầm nhìn chiến lược cho doanh nghiệp tương lai"

Hội thảo quản trị

Tín chỉ: 6

12 buổi học + 01 Guest Speaker
+ 02 Thăm quan doanh nghiệp + 01 Hội thảo + 03 Final Exam

MBM406

MBM 4.0 - Nâng tầm lãnh đạo điều hành trong kỷ nguyên 4.0
1. Nền tảng và tư duy lãnh đạo trong thời kì hội nhập
- Những yếu tố nền tảng của nhà lãnh đạo
- Lãnh đạo kiến tạo
- Lãnh đạo 4.0 và ứng dụng

Nâng cao năng lực
lãnh đạo trong tổ chức

2. Đương đầu và dẫn dắt tổ chức trước sự thay đổi
- Tầm quan trọng của sự cải tiến và thay đổi
- Quản lý sự thay đổi: quy trình và công cụ thay đổi cá nhân và tổ chức
- Lãnh đạo sự thay đổi
3. Thách thức của nhà lãnh đạo đối với chuyển đổi số
- Chuyển đổi số và ứng dụng của nó
- Yếu tố then chốt trong việc chuyển đổi số thành công"

Đàm phán và giao tiếp
trong kinh doanh

4. Nghệ thuật đàm phán ""bất khả chiến bại""
- Tầm quan trọng của giao tiếp trong đàm phán
- Áp dụng những nguyên tắc thuyết phục và tạo ảnh hưởng hướng tới
kết quả ""win-win""
- Thấu hiểu các chiến thuật và hành vi đàm phán
5. Giao tiếp trong kỉ nguyên số
- Những nguyên tắc vàng trong giao tiếp trong kinh doanh
- Hiểu và sử dụng những công cụ giao tiếp quan trọng để nâng tầm ảnh
hưởng của bản thân và tạo lợi thế cạnh tranh
6. Hội thảo quản trị
Chủ đề: Nâng tầm lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0

Hội thảo quản trị 6

Tín chỉ: 6

MBM407

12 buổi học + 01 Thăm quan doanh nghiệp
+ 01 Guess Speaker + 01 Hội thảo quản trị + 03 Final Exam

MBM 4.0 - Module tốt nghiệp

Hội thảo quản trị

(Quy đổi từ các Module trên)

Phương pháp luận
nghiên cứu

Học phần bắt buộc theo quy định của BGD.
Điều kiện để cấp bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA)

Triết học
LUẬN VĂN

Tín chỉ: 24

Hình thức học: Học các môn điều kiện và làm Luận văn tốt nghiệp

Seminar Hội thảo quản trị
Là chuỗi các hội thảo chuyên sâu về những
chủ đề nóng hổi trong hoạt động kinh doanh
và quản trị nhằm đưa đến cho học viên những
thông tin thực tiễn cập nhật nhất liên quan tới
chủ đề hội thảo dưới sự dẫn dắt của chuyên
gia kinh tế, chuyên gia quản trị điều hành,
lãnh đạo doanh nghiệp đã từng có nhiều kinh
nghiệm và thành công trong kinh doanh.
Thông qua hội thảo, học viên được chia sẻ,

cùng trao đổi và thảo luận đa chiều về những
vấn đề liên quan tới thực tiễn hoạt động của
doanh nghiệp để có thể đưa ra cách nhìn
nhận và hướng đi mới dưới góc độ quản trị
cho doanh nghiệp mình. Học viên tham dự đủ
6 hội thảo quản trị trong chương trình sẽ được
chuyển đổi tương đương 2 tín chỉ của môn
học “Các hội thảo quản trị” trong chương trình
MBA tại FSB.
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