
MÔN HỌC: Hệ hỗ trợ ra quyết định 

1. Tổng số tín chỉ: 2 

2. Các giảng viên phụ trách môn học: 

TT Họ tên giảng viên Học hàm Học vị Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Đức Hiếu PGS Tiến sĩ BM CNPM 

2 Nguyễn Hoàng Sinh GV Tiến sĩ BM CNPM 

3. Mô tả vị trí môn học: 

- Môn học trước: Lý thuyết tối ưu, Xác xuất thống kê 

- Môn học song hành: (ghi tên các môn học cần phải học song song với môn học này, nếu cần). 

4. Mục tiêu môn học: .  

 Cung cấp kiến thức về quá trình ra quyết định, các thành phần của hệ hỗ trợ ra quyết 

định, các dạng mô hình sử dụng trong hệ hỗ trợ ra quyết định, quy trình phát triển ứng dụng hệ 

hỗ trợ ra quyết định. 

5. Bộ môn phụ trách: Công nghệ phần mềm 

6. Phương tiện đảm bảo: Máy tính, Máy chiếu 

7. Nội dung chi tiết môn học: 

7.1. Phần giảng dạy trên lớp: 30 tiết 

Chương Nội dung Số tiết TLTK 

1 Chương 1. Giới thiệu chung 

- Các khái niệm căn bản về quyết định 

- Tổ chức, vai trò của nhà quản lý và vấn đề ra 

quyết định 

- Định nghĩa Hệ hỗ trợ ra quyết định  

- Quá trình ra quyết định 

- Phân loại hệ HTRQĐ 

4  

2 Chương 2. Các thành phần của hệ hỗ trợ ra quyết định 

- Nền tảng công nghệ, phần cứng 

- Mô hình, các chương trình 

- Vị trí của con người trong hệ hỗ trợ ra quyết 
định 

4  

3 

Chương 3. Một số dạng mô hình ứng dụng trong hệ hỗ trợ 

ra quyết định 

- Mô hình tối ưu 

- Mô hình dự báo 

8  



- Mô hình luận lý theo trường hợp 

4 

Chương 4. Phát triển ứng dụng hệ hỗ trợ ra quyết định 

- Xây dựng dự án  

- Xác định mô hình hỗ trợ 

- Thiết kế các thành phần 

4  

 
Thiết kế một số mô hình hệ hỗ trợ ra quyết định - ceminar 

Giao bài tập lớn theo nhóm – báo cáo trên ceminar 

10  

 Tổng cộng 30  

7.2. Phần thực hành, thí nghiệm tại ptn:...........tiết 

TT Bài TH, TN Số tiết PTN TLTK 

1     

2     

....     

 Tổng    

7.3. Phần bài tập, tiểu luận ngoại khóa, hv đi thực tiễn:............tiết 

TT Nội dung Số tiết Địa điểm TLTK 

1 Bài tập thiết kế xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định 15   

2     

...     

 Tổng 15   

8. Tài liệu tham khảo: 

           

TT 
Tên tài liệu 

Tình trạng tài liệu 

Có 

trên 

thư 

viện 

Giáo viên  

hoặc Khoa có,  

cho mượn để 

TV pho tô 

hoặc có File 

Điện tử 

Đề 

nghị 

mua 

mới 

Đề 

nghị 

biên 

soạn 

mới 

1 H.J. Watson: Decision Support in the Data 

Warehouse. Prentice-Hall, 1998.  

 X   

2 Modern Database Management, FRED R. 

McFADDEN - JEFFREY A. HOFFER, Fourth 

Edition, 1995 

 X   

3 Decision Support Systems and Intelligent  X   



Systems, Seventh Edition, by Efraim Turban - 

Chinese University of Hong Kong, Jay E. 

Aronson - University of Georgia, Ting-Peng 

Liang - Chinese University of Hong Kong, 

Richard V. McCarthy - Quinnipiac University, 

2006. 

4      

5      

9. Phương pháp đánh giá môn học: 

TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 

1 Kiểm tra giữa học kỳ (bắt buộc) 1 20 

2 Thực hành, thí nghiệm   

3 Bài tập, tiểu luận, xêmine 1 40 

4 Thi kết thúc môn (bắt buộc) 1 40 
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