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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 

I. THÔNG TIN CHUNG  

1. Môn học: Kinh tế học đại cương 

2. Mã môn học: SEAS2301  

3. Kiến thức / kỹ năng:  

☐  Nền Tảng  ☐  Kiến thức nghề nghiệp  ☐  Kiến thức cơ bản   

4. Số tín chỉ 

Tổng 

cộng  
Lý thuyết  Thực hành  Tự nghiên cứu  

45  45 0 90 

5. Phụ trách môn học 

a. Khoa phụ trách:  Khoa Kinh tế và quản lý công 

b. Giảng viên: ThS. Lê Công Tâm      

c. Địa chỉ email liên hệ: tam.lc@ou.edu.vn 

d. Phòng làm việc: Phòng 603, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 35-

37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1 

II. Đặc điểm khóa học 

1. Tổng quan: 

Kinh tế học đại cương là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong phân tích 

kinh tế vi mô (cơ chế vận hành trong nền kinh tế thị trường; các mô hình ra quyết định của 

các tác nhân riêng lẻ trong nền kinh tế: người tiêu dùng và nhà sản xuất;…) và các công cụ 

cần thiết để phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô (sản lượng, lạm phát, thất nghiệp,…) 

2. Yêu cầu bắt buộc: sinh viên cần chuyên cần đến lớp, chú ý nghe giảng, tích cực tham 

gia thảo luận .  

3. Mục tiêu môn học 

Môn học này nhằm cung cấp cho người học cơ hội: 

Mục tiêu môn 

học 
Mô Tả Kết quả đạt được 

Kiến thức 
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Mục tiêu môn 

học 
Mô Tả Kết quả đạt được 

CO1 

+ Học viên hiểu những khái niệm cơ bản về 

mô hình cung, cầu và hoạt động của thị 

trường 

+  Hiểu được ý nghĩa của các chỉ tiêu kinh tế 

vĩ mô cơ bản (như GDP, GNI, CPI, tốc độ 

tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát,…) 

ELO1.1 

CO2 

Phân tích và thảo luận các mô hình kinh tế 

vi mô-vĩ mô cơ bản, so sánh các cơ chế hoạt 

động của thị trường, giải thích được sự hình 

thành, thay đổi của giá, lãi suất, tỷ giá hối 

đoái trên thị trường. 

ELO1.2 

Kỹ Năng 

CO3 

Thông qua thảo luận sâu và nghiên cứu tài 

liệu về những tranh luận cụ thể của giới học 

giả các chính sách của chính phủ, học viên 

sẽ có kiến thức nâng cao về lý thuyết  

ELO4.1 

CO4 

Ứng dụng lý thuyết kinh tế cùa Keynes để 

dự báo tình hình biến động của nền kinh tế 

cũng như phản ứng của thị trường  

ELO4.2 

Khả năng luyện tập độc lập 

CO5 

Tự đánh giá cách chính sách của các chính 

phủ trong nền kinh tế mới cũng nhưng của 

thị trường 

ELO7.1 

CO6 
Thực hành phân tích các chính sách của 

chính phủ và thị trường 
ELO7.3 

 

 

4. Kết quả đạt được của môn học 

Kết thúc môn học, học viên có thể:  

 

Mục tiêu 

môn học 
Kết quả đạt được 

CO1 CLO1 
Học viên hiểu những kiến thức cơ bản về kinh tế học như 

cung cầu thị trường cũng như các khái niệp vĩ mô cơ bản 
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Mục tiêu 

môn học 
Kết quả đạt được 

như GDP, GNP, lam phát… 

CO2 CLO2 
Áp dụng các khái niệm này vào trong nền kinh tế phân 

tích các quy luật kinh tế. 

CO3 

CLO3 

Thiết kế các hoạt động học tập phù hợp hoạt động kinh tế 

trong thành phố và vùng đô thị cho phù hợp với nội dung bài 

học 

CLO4 
Chọn, áp dụng các tài liệu và tài nguyên phù hợp với bối 

cảnh của nền kinh tế đương đại 

CLO5 Lên kế hoạch cho một bài học đúng cách và hiệu quả 

CO4 

CLO6 
Thực hiện một bài học thành công, có tính đến các mục tiêu 

bài học, và người học, và các điều kiện trong lớp học 

CLO7 
Đối phó hiệu quả với các vấn đề khác nhau trong bối cảnh 

phát triển kinh tế đương đại 

CO5 

CLO8 
Tự đánh giá bài học nghiêm túc được thực hiện bởi chính họ 

hoặc người khác 

CLO9 Tự đánh giá nghiêm túc bài học của người khác 

CLO10 Tự đánh giá nghiêm túc bài học của mình 

 CLO11 Làm việc nhóm hiệu quả 

 

 

Ma trận tích hợp kết quả học tập của khóa học (CLO) và kết quả học tập của chương 

trình giảng dạy (ELO). 

 ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 …. 

CLO1 x        

CLO2 x        

CLO3    x     

CLO4    x     

CLO5    x     

CLO6    x     

CLO7    X     

CLO8       x  

CLO9       x  

CLO10       x  

CLO11       x  
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5. Tài liệu tham khảo:  

5.1. Tài liệu bắt buộc  

     5.1.1 Lê Bảo Lâm và các tác giả (2011), Kinh tế vi mô, NXB Thống kê 

5.1.2 Nguyễn Thái Thảo Vy (2009), Kinh tế học vĩ mô (Phần cơ bản), Tái bản lần 

thứ 1, NXB Tài Chính 

           5.2 Tài liệu tham khảo  

        Mankiw, N. Gregory (2012), Principles of Economics, South-Western 

 Đánh giá  

Điểm 

thành phần 

Hình thức 

hoạt động 

Lịch 
Kết quả kiểm tra Phần trăm % 

Điểm giữa 

kỳ 

6.1  

Hoạt động 

trên lớp 

 

Toàn 

khóa học 

 

CLO1, 2, 8, 9, 

10 

 

10% 

6.2 Bài kiểm 

tra. 

 

Trong 

quá trình 

học 

CLO1, 2, 10 10% 

Kiểm tra 

cuối kỳ 
Bài kiểm tra 

cuối kỳ. 

 

Lịch nhà 

trường 

CLO6, 7, 11 70% 

     

    100% 

 

6. Nội dung chi tiết  

Chương Nội dung Hoạt động dạy và học 
Kết quả đạt 

được 
Ghi Chú 

1 

 

Nhập môn 

kinh tế học 
Giáo viên giới thiệu 

môn kinh tế học (các 

khái niệm cơ bản) 

 

CLO1, 2, 11  

2 

 
Thị trường, 

cung, cầu và 

cân bằng thị 

trường 

Giáo viên phân tích 

cung cầu và quy luật 

hoạt động của nó 

CLO1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

 

3 

 
Lý thuyết lựa 

chọn người 

Phần 1: giáo viên 

hướng dẫn phân tích 

CLO1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 

Chia nhóm 

thảo luận 
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Chương Nội dung Hoạt động dạy và học 
Kết quả đạt 

được 
Ghi Chú 

tiêu dùng hành vi người tiêu 

dùng 

Phần 2: người học thảo 

luận hành vi người tiêu 

dùng trong thực tế qua 

các ví dụ 

4 

 

Chi phí sản 

xuất và Lý 

thuyết sản 

xuất 

Phần 1: giáo viên 

hướng dẫn phân tích 

hành vi nhà sản xuất 

Phần 2: người học thảo 

luận hành vi người tiêu 

dùng trong thực tế qua 

các ví dụ 

CLO1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10. 11 

Các nhóm 

thảo luận  

5 Lý thuyết 

tối đa hóa 

lợi nhuận. 

cụ thể 2 thị 

trường cạnh 

tranh và độc 

quyền hoàn 

toàn 

Phần 1: giáo viên 

hướng dẫn phân tích 

hành vị của doanh 

nghiệp trong thị trường 

Phần 2: người học thảo 

luận nguyên tắc tối đa 

hóa lợi nhuận thông 

thực tế qua các ví dụ 

CLO1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 

Các nhóm 

thảo luận 

6 

 

Các chỉ tiêu 

kinh tế vĩ 

mô cơ bản 

Phần 1: giáo viên 

hướng dẫn phân tích 

Các chi tiêu kinh tế vĩ 

mô cơ bản 

Phần 2: người học thảo 

luận các chỉ tiêu kinh tế 

trong thực tế qua các ví 

dụ 

CLO1, 2, 3 Nhóm trình 

bày; Các 

nhóm thảo 

luận 

7 

 

Sản lượng 

cân bằng 

của nền 

kinh tế 

Thị trường 

tiền tệ và 

chính sách 

tiền tệ 

Giáo viên trình bày các 

vấn đề về xác định sản 

lượng cân bằng của nền 

kinh tế. 

Các nhóm phân tích 

các chính sách tiền tệ 

của chính phủ trong 

thời gian gần đây 

CLO1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

 

8 

 

 

Thị trường 

ngoại tệ và 

Giáo viên trình bày các 

vấn đề về thị trường 

ngoại tệ. 

CLO1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 
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Chương Nội dung Hoạt động dạy và học 
Kết quả đạt 

được 
Ghi Chú 

cán cân 

thương mại 

Các nhóm phân tích 

các chính sách ngoại 

thương của các chính 

phủ trong thời gian gần 

đây 

9 Mô hình 

AD-AS 

Giáo viên hướng dẫn 

mô hình AD-AS trong 

Keynes. Học  viên tập 

trung phân tích chính 

sách kích cầu cảu các 

chính phủ 

CLO1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

10 Lạm phát 

và Thất 

nghiệp. Ôn 

Tập 

Giải thích các nguyên 

nhân gây ra lạm phát 

và thất nghiệp, tác 

động của lạm phát và 

thất nghiệp. Giải thích 

mối quan hệ giữa lạm 

phát và thất nghiệp 

trong ngắn và dài hạn. 

CLO1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

7. Quy dịnh khóa học 

Thái độ và tham gia 

Thành viên lớp sẽ tham dự tất cả các lớp học và tham gia vào tất cả các hoạt động của 

lớp như thảo luận, nghiên cứu tình huống giáo viên đưa ra 

    

 

P.TRƯỞNG KHOA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Long 

Giảng viên biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 Lê Công Tâm  

 

 

 

 


