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CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      ngày     tháng     năm 2017 của 

Giám đốc Đại học Đà Nẵng) 

Tên chương trình: 

Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật máy tính 

 Tiếng Anh: Computer Engineering and Technology 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: 

Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật máy tính 

 Tiếng Anh: Computer Engineering and Technology 

Mã ngành: 52510304 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Kỹ sư và Cử nhân Công nghệ kỹ thuật máy 

tính, có đủ năng lực chuyên môn và khả năng tìm hiểu, ứng dụng, nghiên cứu và thiết 

kế, sản xuất sản phẩm CNTT đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước. 

- Có chí hướng, có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt được những trình độ 

cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) để nghiên cứu, giảng dạy và làm việc tại các cơ quan, các 

Viện nghiên cứu và các cơ sở sản xuất liên quan đến lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật máy 

tính.  
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1.2. Chuẩn đầu ra 

1.2.1. Kiến thức  

 Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách 

mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 Có hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những 

vấn đề cấp bách của thời đại. 

 Nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Kỹ thuật và Khoa học tự nhiên để tiếp 

thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

 Có kiến thức về các phần mềm phục vụ thiết kế điện tử; lắp ráp, chẩn đoán, sửa 

chữa được các mạch điện tử bên trong cấu trúc phần cứng của máy tính; thiết kế được 

các mạch điện tử giao tiếp máy tính; cài đặt được máy tính đơn và mạng máy tính; 

thiết kế mạch phần cứng. 

 Có kiến thức cơ sở ngành ví dụ như: Kỹ thuật phần cứng máy tính, Kỹ thuật điện 

tử, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính, Hệ thống nhúng và Điều khiển tự 

động,… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu 

chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới. 

 Có kiến thức để nghiên cứu phát triển, xây dựng hay ứng dụng các hệ thống 

nhúng, lập trình thiết kế mạch số; kiến thức về thiết kế, lắp ráp phần cứng máy tính và 

các hệ thống điện tử; kiến thức về mạng máy tính và truyền thông. 

1.2.2. Kỹ năng 

 Có kỹ năng thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án liên quan đến hệ 

thống phần cứng có qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều 

kiện thực tế.  

 Có kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng giải pháp và triển khai một dự án thuộc lĩnh 

vực kỹ thuật máy tính. 

 Có kỹ năng xử lý các bài toán tính toán trong khoa học và kỹ thuật, lập trình cho 

các hệ thống nhúng và lập trình điều khiển tự động trong thực tế. 
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 Có kỹ năng sử dụng các phần mềm mô phỏng về điện tử; lắp ráp, điều khiển tự 

động. 

 Có kỹ năng tiếng Anh B1 theo Khung ngoại ngữ Châu Âu (hoặc tương đương) 

sau khi tốt nghiệp. 

1.2.3. Thái độ 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính có phẩm chất đạo đức 

và chính trị như sau: 

 Thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu 

chủ nghĩa xã hội, yêu nghề. 

 Có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực.  

 Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc.  

 Có tinh thần tự học, tự cập nhật kiến thức. 

 Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo và nghiêm túc. 

 Có tinh thần đoàn kết, hợp tác. 

1.3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này, người học có thể làm việc tại các tổ 

chức, doanh nghiệp sau: 

 Các xí nghiệp và các công ty tư vấn về thiết kế và lắp ráp máy tính, điện tử, các 

nhà máy sản xuất điều khiển vận hành bằng các hệ thống điện – điện tử có sự tham gia 

điều khiển của máy tính, các công ty thiết kế và chế tạo vi mạch tích hợp, các công ty 

phát triển phần mềm nhúng cho các thiết bị thông minh, ... 

 Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các Viện nghiên cứu và 

các đơn vị chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực kỹ thuật máy tính. 

2. Thời gian đào tạo:  

Trình độ Cử nhân :  4 năm 

Trình độ Kỹ sư :  4,5 năm 
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3. Khối lượng kiến thức toàn khóa 

Tổng số tín chỉ (TC) phải tích lũy là 124 tín chỉ đối với trình độ Cử nhân và 152 tín 

chỉ đối với trình độ Kỹ sư (không tính nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc 

phòng – An ninh), trong đó:    

3.1.  Kiến thức giáo dục đại cương  39 TC 

3.1.1.  Lý luận chính trị 10 TC 

3.1.2.  Ngoại ngữ 8 TC 

3.1.3.  Toán- Tin học- Khoa học tự nhiên- Công nghệ- Môi trường 21 TC 

                    Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – Anh ninh  

3.1.4.  Giáo dục thể chất 5 TC 

3.1.5.  Giáo dục quốc phòng 8 TC 

3.2.  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

A.  Trình độ Cử nhân 85 TC 

 Kiến thức cơ sở   58 TC 

 Kiến thức chuyên ngành 14 TC 

 Thực tập nghề nghiệp 3 TC 

 Khóa luận, đồ án tốt nghiệp (hoặc thi tốt nghiệp) 10 TC 

B.  Trình độ Kỹ sư 113 TC 

3.2.1. \ Kiến thức cơ sở   67 TC 

3.2.2.  Kiến thức chuyên ngành 33 TC 

3.2.3.  Thực tập nghề nghiệp 3 TC 

3.2.4.  Khóa luận, đồ án tốt nghiệp (hoặc thi tốt nghiệp) 10 TC 

4. Đối tượng tuyển sinh, điều kiện nhập học 

Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ 
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trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 57/2012/TT.BGDĐT 

ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 10/02/2013. 

Hình thức đạo tạo chính quy toàn thời gian, học tại Đại học Đà Nẵng. Chương trình 

học được giảng dạy bằng tiếng Việt. 

6. Thang điểm 

Theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành 

kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

7. Nội dung chương trình 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương 

7.1.1. Lý luận chính trị: 10 TC 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 
Ghi chú 

1  PML101 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –

Lênin 1 
3  

2  PML102 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –

Lênin 2 
2  

3  HCM101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

4  RCV101 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
3  

7.1.2. Ngoại ngữ: 8 TC 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 
Ghi chú 

5  

GNE101 

GNE102 

GNE103 

Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 

3 

3 

2 
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7.1.3. Toán- Tin học- Khoa học tự nhiên- Công nghệ- Pháp luật: 21 TC 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 
Ghi chú 

6  INF101 Tin học đại cương 3  

7  CAL101 Giải tích 1 3  

8  CAL102 Giải tích 2 2  

9  PHY101  Vật lý 3  

10   AGR101 Đại số 2  

11   ELE101 Kỹ thuật điện tử 2  

12   CPL101 Ngôn ngữ lập trình C 2  

13  LAW101 Pháp luật đại cương 2  

14   PMS102 Xác suất và thống kê B 2  

7.1.4. Giáo dục thể chất: 5 TC 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 
Ghi chú 

15  

PHE101 

PHE102 

PHE103 

PHE104 

PHE105 

Giáo dục thể chất 1,2,3,4,5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

7.1.5. Giáo dục quốc phòng: 8 TC 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 
Ghi chú 

16  

EDS101 

EDS102 

EDS103 

Giáo dục quốc phòng 1,2,3 ( 3 tuần lễ) 

3 

2 

3 
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7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

7.2.1. Kiến thức cơ sở:  

 Trình độ Cử nhân: 58 TC 

 Trình độ Kỹ sư:      67 TC 

7.2.1.1. Các học phần bắt buộc: 49 TC 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 
Ghi chú 

17  ENG201 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 2  

18  DCM201 Toán rời rạc 3  

19  DTS201 Cấu trúc dữ liệu 3  

20  AAD201 Phân tích và thiết kế giải thuật 3  

21  DBS201 Cơ sở dữ liệu 3  

22  DMS201 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3  

23  OPS201 Hệ điều hành 3  

24  COS201 Kiến trúc máy tính 3  

25  OOP201 Lập trình hướng đối tượng 3  

26  SWE201 Công nghệ phần mềm 3  

27  BJP201 Lập trình JAVA cơ bản 3  

28  CPN201 Mạng máy tính 3  

29  ISD201 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3  

30  MIC201 Vi xử lý 3  

31  DSP201 Xử lý tín hiệu số 3  

32  WEB201 Lập trình Web 3  

33  BAP201 Đồ án cơ sở 2  
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7.2.1.2. Các học phần tự chọn: (sinh viên chọn trong 9 học phần sau) 

 Trình độ Cử nhân: Chọn tối thiểu 9 TC (3 học phần) 

 Trình độ Kỹ sư:      Chọn tối thiểu 18 TC (6 học phần) 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 
Ghi chú 

34  GAP201 Lập trình trò chơi trên máy tính 3  

35  AFI201 Trí tuệ nhân tạo 3  

36  SYP201 Lập trình hệ thống 3  

37  MOB201 Lập trình di động 3  

38  AJP201 Lập trình Java nâng cao 3  

39  ELE301 Kỹ thuật điện tử 3  

40  TEC301 Lý thuyết mạch 3  

41  TES301 Hệ thống viễn thông 3  

42  IMP201 Xử lý ảnh 3  

7.3. Kiến thức chuyên ngành:  

Trình độ Cử nhân: 14 TC 

Trình độ Kỹ sư: 33 TC 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 
Ghi chú 

Học phần bắt buộc: 

Trình độ cử nhân chỉ học 8 tín chỉ (3 học phần: MCO301,  

THC301, ACP301) 

8/15  

43  EBS201 Hệ thống nhúng 4  

44  MSS201 Hệ thống di động và cảm biến 3  

45  MCO301 Vi điều khiển  3  

46  THC301 Lý thuyết điều khiển tự động 3  
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47  ACP301 Đồ án chuyên ngành  2  

Học phần tự chọn: (sinh viên chọn trong 10 học phần sau)  

Trình độ Cử nhân: chọn tối thiểu 6 TC (2 học phần) 

Trình độ Kỹ sư: chọn tối thiểu 18 TC (6 học phần) 

6/18  

48  HCI301 Tương tác người- máy 3  

49  DDS301 Hệ cơ sở dữ liệu phân tán 3  

50  IOT201 Công nghệ internet of thing 3  

51  RTS201 Hệ thống thời gian thực 3  

52  LIO301 Linux & phần mềm nguồn mở 3  

53  ROE301 Kỹ thuật robot 3  

54  DAT301 Truyền số liệu 3  

55  ROC301 Điều khiển robot 3  

56  ELC301 Cấu kiện điện tử 3  

57  COV301 Thị giác máy tính 3  

7.4. Thực tập tốt nghiệp 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 
Ghi chú 

58 INT401  Thực tập tốt nghiệp 3  

7.5. Đồ án tốt nghiệp 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 
Ghi chú 

59 FIP401  Đồ án tốt nghiệp 10  
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8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 

Kế hoạch này dành cho trình độ Kỹ sư. Đối với trình độ Cử nhân thì chỉ giảng dạy 7 học 

kỳ, học kỳ thứ 8 sinh viên thực tập và làm đồ án tốt nghiệp. 

Số TT Mã HP Học phần 

Số tín chỉ 
Số 

HP 

PHÂN BỐ CÁC HỌC PHẦN THEO 

HỌC KỲ 

 

LT TH  
 

I II III IV V 

HK 

1 

HK 

2 

HK 

3 

HK 

4 

HK 

5 

HK 

6 

HK 

7 

HK 

8 

HK 

9 

8.1 Kiến thức giáo dục đại cương 49 3 52 
 

         

1 PML101 
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác –Lênin 1 
3 

 
3 1 3 

        

2 PML102 
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác –Lênin 2 
2 

 
2 1 

 
2 

       

3 HCM101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 
 

2 1 
  

2 
      

4 RCV101 
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
3 

 
3 1 

   
3 

     

5 
GNE101- 

Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 8 
 

8 3 3 3 2 
      GNE103 

6 INF101 Tin học đại cương 2 1 3 1 3 
        

7 CAL101 Giải tích 1 3 
 

3 1 3 
        

8 CAL102 Giải tích 2 2 
 

2 1 
 

2 
       

9 PHY101 Vật lí 3 
 

3 1 
 

3 
       

10 AGR101 Đại số 2 
 

2 1 
  

2 
      

11 ELE101 Kỹ thuật điện tử 1 1 2 1 
 

2 
       

12 CPL101 Ngôn ngữ lập trình C 1 1 2 1 
  

2 
      

13 LAW101 Pháp luật đại cương 2 
 

2 1 2 
        

14 PMS102 Xác suất và thống kê B 2 
 

2 1 
 

2 
       

15 
PHE101- 

Giáo dục thể chất* 5 
 

5 5 1 1 1 1 1 
    PHE105 

16 
EDS101- 

Giáo dục quốc phòng* 8 
 

8 3 8 
        EDS103 

8.2 Kiến thức cơ sở ngành 50 17 67           

8.2.1. Kiến thức bắt buộc 38 11 49           

17 ENG201 
Tiếng Anh chuyên ngành công 

nghệ thông tin 
2 

 
2 1 

  
2 

      

18 DCM201 Toán rời rạc 3 
 

3 1 
  

3 
      

19 DTS201 Cấu trúc dữ liệu 2 1 3 1 
  

3 
      

20 AAD201 Phân tích và thiết kế giải thuật 3 
 

3 1 
   

3 
     

21 DBS201 Cơ sở dữ liệu 3 
 

3 1 
   

3 
     

22 DMS201 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 1 3 1 
    

3 
    

23 OPS201 Hệ điều hành 3 
 

3 1 
     

3 
   

24 COS201 Kiến trúc máy tính 3 
 

3 1 
    

3 
    

25 OOP201 Lập trình hướng đối tượng 2 1 3 1 
   

3 
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26 SWE201 Công nghệ phần mềm 2 1 3 1 
     

3 
   

27 BJP201 Lập trình JAVA cơ bản 2 1 3 1 
   

3 
     

28 CPN201 Mạng máy tính 2 1 3 1 
    

3 
    

29 ISD201 
Phân tích và thiết kế hệ thống 

thông tin 
3 

 
3 1 

    
3 

    

30 MIC201 Vi xử lý 2 1 3 1 
     

3 
   

31 DSP201 Xử lý tín hiệu số 2 1 3 1 
     

3 
   

32 WEB201 Lập trình Web 2 1 3 1 
     

3 
   

33 BAP201 Đồ án cơ sở 
 

2 2 1 
     

2 
   

8.2.2. Kiến thức tự chọn 12 6 18 
 

        
 

34 GAP201 
Lập trình trò chơi trên máy 

tính 
2 1 3 1 

    
3 

    

35 AFI201 Trí tuệ nhân tạo 2 1 3 1 
  

3 
      

36 SYP201 Lập trình hệ thống 2 1 3 1 
     

3 
   

37 MOB201 Lập trình di dộng 2 1 3 1 
     

3 
   

38 AJP201 Lập trình Java nâng cao 2 1 3 1 
   

3 
     

39 TES301 Hệ thống viễn thông 2 1 3 1 
    

3 
    

40 TEC301 Lý thuyết mạch 2 1 3 1 
  

3 
      

41 ELE301 Kỹ thuật điện tử 2 1 3 1 
   

3 
     

42 IMP201 Xử lý ảnh 2 1 3 1 
    

3 
    

8.3 Kiến thức chuyên ngành 22 11 33           

8.3.1. Kiến thức bắt buộc. 10 5 15 
 

         

43 EBS201 Hệ thống nhúng 3 1 4 1 
      

4 
  

44 MSS201 Hệ thống di động và cảm biến 2 1 3 1 
      

3 
  

45 MCO301 Vi điều khiển 2 1 3 1 
      

3 
  

46 THC301 Lý thuyết điều khiển tự động 3 
 

3 1 
      

3 
  

47 ACP301 Đồ án chuyên ngành 
 

2 2 1 
       

2 
 

8.3.2. Kiến thức tự chọn 12 6 18 
 

        
 

48 ROE301 Kỹ thuật robot 2 1 3 1 
      

3 
  

49 DAT301 Truyền số liệu 3 
 

3 1 
       

3 
 

50 ROC301 Điều khiển Robot 2 1 3 1 
       

3 
 

51 ELC301 Cấu kiện điện tử 2 1 3 1 
      

3 
  

52 COV301 Thị giác máy tính 2 1 3 1 
       

3 
 

53 RTS201 Hệ thống thời gian thực 2 1 3 1 
       

3 
 

54 IOT201 Công nghệ internet of thing 2 1 3 1 
       

3 
 

55 HCI301 Tương tác người – máy 2 1 3 1 
       

3 
 

56 DDS301 Hệ cơ sở dữ liệu phân tán 2 1 3 1 
       

3 
 

57 LIO301 
Linux & phần mềm mã nguồn 

mở 
2 1 3 1 

      
3 

  

8.4 Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp. 0 13 13 
 

         

58 INT401 Thực tập tốt nghiệp 
 

3 3 1 
        

3 

59 FIP401 Đồ án tốt nghiệp 
 

10 10 1 
        

10 

Tổng cộng: 121 44 165 67 23 15 20 22 19 20 19 14 13 
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9. Đánh giá kết quả học tập 

 Thực hiện theo “Quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT 

ngày 29/01/2008 của Giám đốc ĐHĐN; “Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 

15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 

57/2012/TT.BGDĐT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, có hiệu lực 

từ ngày 10/02/2013. 

Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm chữ Thang điểm 4 

Đạt 

Giỏi 8,5 ÷ 10 A 4 

Khá 7,0 ÷ 8,4 B 3 

Trung bình 5,5 ÷ 6,9 C 2 

Trung bình yếu 4,0 ÷ 5,4 D 1 

Không đạt Kém < 4,0 F 0 

10. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Chương trình ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính được xây dựng theo kiểu đơn 

ngành. 

Căn cứ kế hoạch giảng dạy trong Chương trình đào tạo và hướng dẫn đăng ký học 

phần trước mỗi học kỳ, cố vấn học tập hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học.  

Học phần được giảng dạy theo Đề cương chi tiết học phần đã được phê duyệt và 

phải được cung cấp cho sinh viên trước khi giảng dạy. 
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II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHÂN/MÔN HỌC 

II.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tiếng 

Việt: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 

- Số tín 

chỉ: 3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Ngoài chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin và một số 

vấn đề chung của môn học. Nội dung  môn học được chia thành 2 phần: phần thứ nhất, 

gồm có 3 chương, trình bày những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin; phần thứ hai, gồm có 3 chương, khái quát những nội dung 

cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội. 

3. Mục tiêu của học phần 

Nội dung của học phần này, giúp sinh viên: 

- Xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng, phương pháp luận biện chứng duy vật 

và vận dụng sáng tạo những nguyên lý đó vào hoạt động nhận thức và thực tiễn; 

- Để hiểu rõ cơ sở lý luận quan trọng nhất của Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; 

4. Nội dung chi tiết học phần 

Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin  

1. Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin 

1.1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận cấu thành 

1.2. Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin 

2. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu môn học những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 

2.1. Đối tượng và mục đích của việc học tập, nghiên cứu  

2.2. Một số yêu cầu cơ bản về phương pháp học tập, nghiên cứu 
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Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng   

1.1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng 

1.1.1. Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy 

tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học 

1.1.2. Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử 

1.2. Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý 

thức 

1.2.1. Vật chất 

1.2.2. Ý thức 

1.2.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

Chương 2: Phép biện chứng duy vật  

2.1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật 

2.1.1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng 

2.1.2. Phép biện chứng duy vật 

2.2. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật  

2.2.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 

2.2.2. Nguyên lý về sự phát triển 

2.3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật 

2.3.1. Cái riêng và cái chung  

2.3.2. Nguyên nhân và kết quả 

2.3.3. Tất nhiên và ngẫu nhiên  

2.3.4. Nội dung và hình thức 

2.3.5. Bản chất và hiện tượng  

2.3.6. Khả năng và hiện thực 

2.4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 

2.4.1. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập  

2.4.2. Quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất 

và ngược lại (quy luật lượng – chất) 

2.4.3. Quy luật phủ định của phủ định 
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2.5. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng 

2.5.1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 

2.5.2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý 

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử  

3.1. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ 

phát triển của lực lượng sản xuất. 

3.1.1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó 

3.1.2.  Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 

3.2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 

3.2.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng  

3.2.2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội 

3.3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội 

3.3.1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội 

3.3.2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội 

3.4. Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên của các hình thái kinh tế - xã 

hội 

3.4.1. Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế - xã hội 

3.4.2. Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội 

3.4.3. Giá trị khoa học của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội 

3.5. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển 

của xã hội có đấu tranh giai cấp 

3.5.1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối 

kháng giai cấp 

3.5.2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng 

giai cấp 

3.6. Quan điểm của duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần 

chúng nhân dân 

3.6.1. Con người và bản chất của con người 
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3.6.2. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân 

dân và cá nhân 

 

Chương 4: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa  

4.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

4.1.1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó 

4.1.2. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

4.1.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp 

công nhân 

4.1.4. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 

4.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 

4.2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó 

4.2.2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa 

4.2.3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội 

chủ nghĩa 

4.3. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

4.3.1. Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa  

4.3.2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa 

Chương 5: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách 

mạng xã hội chủ nghĩa  

5.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa 

5.1.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

5.1.2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa 

5.2. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 

5.2.1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 

5.2.2. Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 

5.2.3. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 

5.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo 
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5.3.1. Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải 

quyết vấn đề dân tộc 

5.3.2. Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải 

quyết vấn đề tôn giáo 

Chương 6: Chủ nghĩa xã hội – hiện thực và triển vọng  

6.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực 

6.1.1. Cách mạng tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên 

thế giới 

6.1.2. Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó 

6.2. Sự khủng hoàng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết. Nguyên nhân của 

nó 

6.2.1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết 

6.2.2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô 

hình kiểu Liên xô 

6.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội 

6.3.1. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã hội loài người 

6.3.2. Chủ nghĩa xã hội- tương lai của xã hội loài người 

5. Tài liệu học tập 

- Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

- Tập bài 

giảng do giảng viên phụ trách môn học biên soan. 

- Các tác 

phẩm kinh điển của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin. 

- Website

: dangcongsanvietnam.vn 

6. Hình thức kiểm tra đánh giá 

Sinh viên làm bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và tự luận 
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- Nhận 

thức và thái độ học tập: 15% (Dự lớp; Thảo luận, bài tập; Bản thu hoạch; Thuyết 

trình; Báo cáo) 

- Kiểm 

tra thường xuyên: 15% 

- Thi 

giữa học phần: 20% 

- Thi kết 

thúc học phần: 50% 

 

 

 

 

II.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 

1. Tên học phần 

- Tiếng 

Việt: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 

- Số tín 

chỉ: 2 (2,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nội dung chương trình môn học gồm 3 chương, khái quát những nội dung cơ bản về học 

thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư 

bản độc quyền nhà nước. 

3. Mục tiêu của học phần 

- Cung 

cấp cho sinh viên một cách tương đối có hệ thống, có chọn lọc những kiến thức cơ 

bản của học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

- Tiếp 

tục bồi dưỡng và vận dụng thế giới quan, phương pháp luận Mác – Lênin và tư duy 
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kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế - chính trị vào việc phân tích các vấn đề kinh 

tế, xã hội và thực tiễn của đầt nước nói riêng và thế giới nói chung. 

4. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương 1. Học thuyết giá trị   

1.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của  sản xuất hàng hoá 

1.1.1. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá. 

1.1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá. 

1.2. Hàng hoá 

1.2.1. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá. 

1.2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá. 

1.2.3. Lượng giá trị của hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng 

hoá. 

1.3. Tiền tệ 

1.3.1. Sự phát triển của các hình thái giá trị - Bản chất của tiền 

1.3.2. Các chức năng của tiền. 

1.4. Quy luật giá trị 

1.4.1. Nội dung của quy luật giá trị. 

1.4.2. Tác động của quy luật giá trị. 

Chương 2. Học thuyết giá trị thặng dư  

2.1. Sự chuyển hoá của tiền thành tư bản 

2.1.1. Công thức chung của tư bản. 

2.1.2. Mâu thuẫn công thức chung của tư bản. 

2.1.3. Hàng hoá sức lao động. 

2.2. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong CNTB 

2.2.1. Sự thống nhất trong quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra 

giá trị thặng dư 

2.2.2. Bản chất của tư bản. Tư bản bất biến và tư bản khả biến. 

2.2.3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư. 

2.2.4. Hai phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư và giá trị  
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2.2.5. Sản xuất giá trị thặng dư - quy luật tuyệt đối của CNTB 

2.3. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản  

2.3.1. Bản chất của tiền công trong CNTB. 

2.3.2. Hai hình thức của tiền công. 

2.3.3. Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế. 

2.4. Sự chuyển hoá giá trị thặng dư thành tư bản -Tích luỹ tư bản  

2.4.1. Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản. 

2.4.2. Tích tụ tư bản và tập trung tư bản. 

2.4.3. Cấu tạo hữu cơ tư bản. 

2.5. Quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư 

2.5.1. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản. 

2.5.2. Tái sản xuất và lưu thông tư bản xã hội. 

2.5.3. Khủng hoảng kinh tế trong CNTB. 

2.6. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư 

2.6.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 

2.6.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất. 

2.6.3. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản. 

Chương 3. Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước  

3.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền  

3.1.1. Nguyên nhân chuyển biến của CNTB từ tự do cạnh tranh sang tư bản độc quyền. 

3.1.2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền. 

3.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ 

nghĩa tư bản độc quyền. 

3.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước  

3.2.1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 

3.2.2. Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 

3.3. Những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại  

3.3.1. Sự phát triển nhảy vọt về lực lượng sản xuất. 

3.3.2. Nền kinh tế đang có xu hướng chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức. 
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3.3.3. Sự điều chỉnh về quan hệ sản xuất và quan hệ giai cấp. 

3.3.4. Thể chế quản lý kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp có những biến đổi lớn. 

3.3.5. Điều tiết vĩ mô của nhà nước ngày càng được tăng cường. 

3.3.6. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống kinh tế 

tư bản chủ nghĩa, là lực lượng thúc đẩy toàn cầu hoá kinh tế. 

3.3.7. Điều tiết và phối hợp quốc tế được tăng cường. 

3.4. Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của CNTB  

3.4.1. Vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội. 

3.4.2. Hạn chế của chủ nghĩa tư bản. 

3.4.3. Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản. 

5. Tài liệu học tập 

- Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

- Tập bài 

giảng do giảng viên phụ trách môn học biên soan. 

- Các tác 

phẩm kinh điển của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin. 

- Website

: dangcongsanvietnam.vn 

-  

6. Phương thức kiểm tra đánh giá:  

 Sinh viên làm bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và tự luận. 

- Nhận 

thức và thái độ học tập: 15% (Dự lớp; Thảo luận, bài tập; Bản thu hoạch; Thuyết 

trình; Báo cáo) 

- Kiểm 

tra thường xuyên: 15% 
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- Thi kết 

thúc học phần: 70% 

 

II.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

1. Tên học phần 

- Tiếng 

Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Số tín 

chỉ: 2 (2,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương, trình bày khái quát về 

nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung tư tưởng Hồ 

Chí Minh về các vấn đề: dân tộc và giải phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết 

quốc tế; dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; văn hóa, đạo đức và xây 

dựng con người mới. 

3. Mục tiêu của học phần: 

- Giúp 

sinh viên hiểu được nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 

- Nắm 

được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: vấn đề dân tộc và giải 

phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về Đảng 

Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; dân chủ và xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. 

- Giúp 

sinh viên bồi dưỡng, học tập và vận dụng làm theo tấm gương Hồ Chí Minh vào cuộc 

sống, học tập và rèn luyện bản thân. 
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4. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương 1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng 

Hồ Chí Minh     

1.1. Đối tượng nghiên cứu  

1.1.1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.1.2. Đối tượng của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.1.3. Mối quan hệ giữa môn học này với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin và môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

1.2. Phương pháp nghiên cứu  

1.2.1. Cơ sở phương pháp luận 

1.2.2. Các phương pháp cụ thể 

1.3. Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên  

1.3.1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác 

1.3.2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị 

Chương 2. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh   

2.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh  

2.1.1. Cơ sở khách quan 

2.1.2. Nhân tố chủ quan 

2.2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh  

2.2.1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước 

2.2.2. Thời kỳ từ 1911 - 1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc 

2.2.3. Thời kỳ từ 1921 - 1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam 

2.2.4. Thời kỳ từ 1930 - 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường CM 

2.2.5. Thời kỳ từ 1945 - 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện 

2.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh  

2.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc 

2.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới 
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Chương 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 

tộc 

3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc . 

3.1.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa 

3.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp 

3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc . 

3.2.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc  

3.2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng 

vô sản 

3.2.3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo 

3.2.4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc 

3.2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả 

năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc 

3.2.6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng 

bạo lực 

Chương 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam   

4.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  

4.1.1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

4.1.2. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

4.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội ở VN 

4.2. Con đường, biện pháp quá độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  

4.2.1. Con đường 

4.2.2. Biện pháp 

Chương 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam   

5.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng Sản Việt 

Nam  

5.1.1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 

5.1.2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam 
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5.1.3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam 

5.1.4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền 

5.2. Tư tưởng HCM về xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh  

5.2.1. Xây dựng Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng 

5.2.2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 

Chương 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế    

6.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc  

6.1.1. Vị trí vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng 

6.1.2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc  

6.1.3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc 

6.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế  

6.2.1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế 

6.2.2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế 

6.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế 

Chương 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do 

dân, vì dân.  

7.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ  

7.1.1. Quan niệm về dân chủ 

7.1.2. Thực hành dân chủ 

7.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân 

7.2.1. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân 

7.2.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân 

với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước 

7.2.3. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ 

7.2.4. Xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả 

Chương 8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.  

8.1. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa  

8.1.1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

8.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa 
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8.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa 

8.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức  

8.2.1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

8.2.2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

8.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới  

8.3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người 

8.3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược "trồng người" 

5. Tài liệu học tập: 

- Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc 

gia Hà Nội. 

- Tập bài 

giảng do giảng viên phụ trách môn học biên soạn. 

- Website

: dangcongsanvietnam.vn 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá:  

Sinh viên làm bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và tự luận. 

- Nhận thức và thái độ học tập: 15% (Dự lớp; Thảo luận, bài tập; Bản thu hoạch; 

Thuyết trình; Báo cáo) 

- Kiểm tra thường xuyên: 15% 

- Thi kết thúc học phần: 70%    

 

II.4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

1. Tên học phần  

- Tiếng 

Việt: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Số tín 

chỉ: 3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
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Ngoài Phần mở đầu, nội dung học phần này gồm 8 chương, trình bày một cách khái 

quát hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng 

Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

 

 

3. Mục tiêu của học phần 

- Trang 

bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam về 

đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội 

chủ nghĩa, nhất là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới.  

- Bồi 

dưỡng cho sinh viên ý thức niềm tin vào cuộc sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng, định hướng theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm 

công dân, trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Vận dụng những kiến thức 

đã học vào việc tự học, tự nghiên cứu cũng như vào thực tiễn cuộc sống. 

4. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam  

1.1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu.  

1.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

1.1.2. Nhiệm vụ nghiên cưu 

1.2. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học  

1.2.1. Phương pháp nghiên cứu. 

1.2.2. Ý nghĩa của việc học tập môn học. 

Chương 2. Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu 

tiên của Đảng   

2.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam  

2.1.1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 

2.1.2. Hoàn cảnh trong nước. 
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2.2. Hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên cuả Đảng  

2.2.1. Hội thành lập Đảng. 

2.2.2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 

2.2.3. Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Cương lĩnh chính 

trị đầu tiên. 

Chương 3. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (thời kỳ 1930 - 1945)   

3.1. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 - 1939  

3.1.1. Trong những năm 1930 - 1935 

3.1.2. Trong những năm 1936 - 1939 

3.2. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 - 1945  

3.2.1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chiến lược 

3.2.2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền 

Chương 4. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945 - 1975)  

4.1. Đường lối xây dựng bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp 

xâm lược (1945 – 1954) 

4.1.1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền 1945 - 1946 

4.1.2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân 

chủ nhân dân 1946 - 1954 

4.2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ Quốc 1954 - 1975 

4.2.1. Đường lối giai đoạn 1954 - 1964 

4.2.2. Đường lối giai đoạn 1965 - 1975 

4.2.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

Chương 5. Đường lối Công nghiệp hóa   

5.1. Công nghiệp hóa (CNH) thời kỳ trước đổi mới  

5.1.1. Mục tiêu và phương hướng CNH 

5.1.2. Đánh giá quá trình thực hiện CNH 

5.1.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

5.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới  
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5.2.1. Quá trình đổi mới tư duy về CNH 

5.2.2. Mục tiêu quan điểm CNH, HĐH. 

5.2.3. Nội dung và định hướng CNH, HĐH gắn với việc phát triển kinh tế tri thức 

5.2.4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

Chương 6. Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa   

6.1. Quá trình nhận thức về kinh tế thị trường (KTTT) 

6.1.1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới 

6.1.2. Sự hình thành tư duy của Đảng về KTTT thời kỳ đổi mới 

6.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN 

6.2.1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản 

6.2.2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN 

6.2.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

Chương 7. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị    

7.1. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1975 - 1985)  

7.1.1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị của Đảng 

7.1.2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

7.2. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới  

7.2.1. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị 

7.2.2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới 

7.2.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. 

Chương 8. Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã 

hội   

8.1. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa 

8.1.1. Thời kỳ trước đổi mới 

8.1.2. Thời kỳ trong đổi mới 

8.2. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội 

8.2.1. Thời kỳ trước đổi mới 

8.2.2. Thời kỳ trong đổi mới  

Chương 9. Đường lối  đối ngoại   
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9.1. Đường lối đối ngoại từ 1975 - 1986 

9.1.1. Hoàn cảnh lịch sử 

9.1.2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng 

9.1.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

9.2. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới 

9.2.1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối 

9.2.2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế 

9.2.3. Thành tựu, ý nghĩa, nguyên nhân 

5. Tài liệu học tập 

- Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản 

Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Tập bài 

giảng do giảng viên phụ trách môn học biên soạn. 

- Văn 

kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Website

: dangcongsanvietnam.vn 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá:  

Sinh viên làm bài kiểm tra và thi kết thúc học phần theo hình thức tự luận.  

- Nhận 

thức và thái độ học tập: (Dự lớp; Thảo luận, bài tập; Bản thu hoạch; Thuyết trình; 

Báo cáo) 

- Kiểm 

tra thường xuyên: 15% 

- Thi 

giữa học phần: 20% 

- Thi kết 

thúc học phần: 50% 
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II.5. Tiếng Anh cơ bản 1 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Tiếng Anh cơ bản 1 

- Số tín 

chỉ:  3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. 

Trang bị cho sinh viên vốn kiến thức cơ bản về loại từ (danh từ, tính từ, mạo từ, động 

từ), ngữ pháp (thì hiện tại đơn), từ vựng (các chủ đề gia đình, bản thân, các hoạt động giải 

trí, sở thích, trường học, vật dụng trong nhà, các môn học và các môn thể thao). Đồng 

thời, sinh viên còn được rèn luyện kĩ năng đọc, nói và viết tương ứng với các điểm ngữ 

pháp đã học, từ đó hỗ trợ sinh viên tiếp cận với dạng bài thi KET, PET.  

3. Mục tiêu của học phần 

Giúp sinh viên ôn tập những kiến thức cơ bản về từ vựng và ngữ pháp, và luyện tập 

các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết sơ cấp thuôc các chủ đề bản thân, gia đình, nhà trường; 

giúp người học làm quen với dạng và kĩ thuật làm bài thi KET. Kết thúc học phần này, 

sinh viên sẽ đạt trình độ A1 theo khung chuẩn trình độ Châu Âu (Common European 

Framework For Reference). 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Friends and family   

1.1. Vocabulary and listening  

1.1.1. Family, family words 

1.1.2. Possessive ’s, Plural nouns 

1.1.3. Listening: Describing my family 

1.2. Grammar 

1.2.1. Present simple tense: Affirmative 

1.2.2. Present simple tense: Negative 

1.3. Culture 
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1.3.1. Reading: A Royal Couple 

1.3.2. Vocabulary: monarchy and government 

1.3.3. Listening: Three people talk about the British monarchy. 

1.4. Grammar 

1.4.1. Present simple tense: Questions 

1.4.2. Present simple tense: Practice 

1.5. Reading 

1.5.1. Reading: A simple life? 

1.5.2. Vocabulary: everyday activities 

1.6. Everyday English  

1.6.1. Making friends 

1.6.2. Object pronouns 

1.7. Writing: A message 

1.8. Get ready for your exam  

1.8.1.  Reading: Matching headings to paragraphs 

1.8.2. Listening: Comprehension questions 

1.8.3. Speaking: Situational role-play; Description 

1.8.4. Use of English: Cloze task 

Chương 2. My time   

2.1. Vocabulary and listening  

2.1.1. Free-time activities 

2.1.2. Hobbies and sports; verb + noun collocations 

2.1.3. Listening: Talking about hobbies 

2.2. Grammar 

2.2.1. Simple present tense 

2.2.2. Adverbs of frequency 

2.3.  Culture 

2.3.1. Reading: Cheerleading 

2.3.2. Vocabulary: action verbs 
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2.3.3. Listening: A radio interview. 

2.4.  Grammar 

2.4.1. Can 

2.4.2. Adverbs of manner 

2.5.  Reading 

2.5.1. Reading: Free time – crazy time! 

2.5.2. Vocabulary: parts of the body 

2.5.3. Listening: Song: Ain’t got no 

2.6. Everyday English  

2.6.1. Expressing likes and dislikes 

2.6.2. Vocabulary: parts of the body 

2.6.3. Listening: What do you like doing? 

2.7. Writing 

2.7.1. An announcement 

2.7.2. Imperatives 

2.8. Language review: Practice at home 

2.8.1. Language review 

2.8.2. Skills round-up 

Chương 3. At school  

3.1. Vocabulary and listening    

3.1.1. School subjects 

3.1.2. Part of the house 

3.1.3. Listening: Extracts from school lessons 

3.2. Grammar 

3.2.1. There is/ there are 

3.2.2. Some, any with plural nouns 

3.3. Culture  

3.3.1. Reading: Eton College 

3.3.2. Vocabulary: parts of a school 
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3.3.3. Listening: An interview about school. 

3.4. Grammar: have to 

3.5. Reading:  

3.5.1. Reading: An interview with a young sumo wrestler 

3.5.2. Vocabulary: adjective + preposition collocations 

3.6. Everyday English  

3.6.1. Giving directions 

3.6.2. Vocabulary: directions 

3.7. Writing: A letter 

3.8. Get ready for your exam: Practice at home  

3.8.1. Reading: Matching headings to paragraphs 

3.8.2. Listening: Multiple-choice statements 

3.8.3. Speaking: Situational role-play; Description 

3.8.4. Use of English: Cloze task 

 

 

 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 

[1] Falla, T. & Davies, P. A. (2012). Solutions – Elementary Student’s Book. 

Oxford: Oxford University Press. 

[2] Falla, T. & Davies, P. A. (2012). Solutions – Elementary Workbook. 

Oxford: Oxford University Press 

- Sách 

tham khảo: 

[3] Stempleski, S. (2007). Talk Time 1: Everyday English Conversation. 

Oxford: Oxford University Press. Wilson, K. & Healy, T. (2007). First Choice. 

Oxford: Oxford University Press. 
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6. Phương thức kiểm tra đánh giá. 

- Dự lớp 

: điểm danh 

- Thi 

giữa kỳ: kiểm tra viết 50’ 

- Thi kết 

thúc học phần: kiểm tra viết 60’ 

Đánh giá điểm: 

- Dự lớp: 

15% 

- Nhận 

thức và thái độ học tập: 15% 

- Thảo 

luận, bài tập 

- Bản thu 

hoạch 

- Thuyết 

trình 

- Báo cáo 

- Kiểm 

tra thường xuyên 

- Thi 

giữa học phần: 20% 

- Thi kết 

thúc học phần: 50% 

 

 

 

 



Trang 37 

 

 

II.6. Tiếng Anh Cơ bản 02 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Tiếng Anh Cơ bản 02 

- Số tín 

chỉ: 3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. 

Với môn học này, người học sẽ tiếp tục được cung cấp các điểm ngữ pháp căn bản 

tiếng Anh như: thì hiện tại tiếp diễn, hiện tại đơn; cách sử dụng trợ động từ, giới từ, phó 

từ. Bên cạnh đó sinh viên cũng được làm quen và thực hành các tình huống giao tiếp cơ 

bản hằng ngày như: Miêu tả người hoặc vật, giới thiệu về một địa danh, giao tiếp qua 

điện thoại. Sinh viên còn được thực hành kỹ năng viết như viết thư, viết thiệp, điền mẫu 

đơn, soạn tin nhắn điện thoại và các kỹ năng đọc cơ bản: Đọc hiểu nội dung tổng quát và 

đọc tìm những thông tin chi tiết. 

Đặc biệt, với kỳ học này, sinh viên sẽ được làm quen với các dạng bài thi KET, PET 

nhiều hơn. 

3. Mục tiêu của học phần. 

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, cũng 

như một số chiến lược để làm các bài kiểm tra KET, PET theo khung chuẩn trình độ 

Châu Âu (Common European Framework for Reference). 

Kết thúc môn học, sinh viên có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về ngữ pháp 

tiếng Anh, từ vựng liên quan đến các bài thi chuẩn B1 để trang bị cho mình những kiến 

thức và kỹ năng tiếng Anh cần thiết nhằm nâng cao năng lực giao tiếp không chỉ trong 

cuộc sống hàng ngày mà còn trong môi trường làm việc quốc tế. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. SPECIAL OCCASIONS   

1. Vocabulary and listening  

1.1. Clothes 
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1.2. Describing people 

1.3. Listening: Clothes 

2. Grammar  

Present continuous tense 

2.1. Affirmative 

2.2. Negative 

3. Culture  

3.1. Reading: Halloween 

3.2. Vocabulary: costume, evil, witch, trick or treat 

4. Grammar  

- Present simple and present continuous 

5. Reading  

5.1. Reading: The big day 

5.2. Vocabulary: weddings 

5.3. Songs: Fallin’ 

6. Everyday English  

6.1. Making arrangements 

6.2. Vocabulary: activities 

6.3. Talking about plans for the weekend 

7. Writing : An invitation 

8. Skills Round-up (Homework) 

8.1. Listening: Conversation 

8.2. Speaking: Giving directions 

8.3. Reading: Newsletter 

8.4. Writing: An invitation 

Chương 2: HEALTHY LIVING       

1. Vocabulary and listening  

1.1. Jobs and work 

1.2. Suffixes –er, -or, -ist 
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2. Grammar: Quantity 

2.1. Countable and uncountable nouns 

2.2. How many/ how much; some/ any 

3. Culture: Fussy Easters 

3.1. Reading: Food for thought? 

3.2. Vocabulary: compound nouns 

3.3. Listening: different diets 

4. Grammar: should/ shouldn’t  

5. Reading  

5.1. Reading: Healthy alternatives 

5.2. Vocabulary: health problems 

6. Everyday English: In a café: Ordering food 

7. Writing: A questionnaire 

8. Get ready for your exam (homework) 

8.1. Listening: Gap-fill/ True-False 

8.2. Speaking: Festivals and celebrations 

8.3. Use of English: word forms 

8.4. Reading: Eating out for teens in London 

8.5. Speaking: Ordering food 

MID-TERM TEST         

Chương 3:  GOING PLACES         

1. Vocabulary and listening  

1.1. Places in town 

1.2. Collocations 

1.3. Listening: Following directions 

2. Grammar: Past simple 

2.1. with be 

2.2. with can 

3. Culture: Teen adventure 
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3.1. Reading: A teenagers’ guide to Sydney 

3.2. Vocabulary: adjectives to describe places in a city 

3.3. Listening: Radio advertisements: Places to go in Sydney 

4. Grammar: Past simple 

4.1. regular verbs 

4.2. Pronunciation: -ed ending  

5. Reading  

5.1. Reading: A strange accident 

5.2. Vocabulary: adjectives to describe feelings 

6. Everyday English  

6.1. Asking for information 

6.2. Listening: phoning a museum for information 

7. Writing: A note 

8. Skills Round-up (homework) 

8.1. Reading: A weekend in London 

8.2. Speaking: Describing a photo 

8.3. Listening: Conversation 

8.4. Writing: A phone message 

9. KET practice test 

5. Tài liệu học tập. 

Falla T. & Davies P. A. (2008), Solutions, Elementary Student’s Book, Oxford 

University Press. 

Oxenden C. , Koenig  C. L. & Seligson P.  (1997), American English File 1, Oxford 

University Press. 

Falla T. & Davies P. A. (2008), Solutions, Elementary Workbook, Oxford University 

Press. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá. 

- Dự lớp 

: điểm danh 

http://elt.oup.com/bios/elt/o/oxenden_c?cc=vn&selLanguage=en&mode=hub
http://elt.oup.com/bios/elt/l/latham-koenig_c?cc=vn&selLanguage=en&mode=hub
http://elt.oup.com/bios/elt/s/seligson_p?cc=vn&selLanguage=en&mode=hub
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- Thi 

giữa kỳ: Trắc nghiệm và tự luận 60 phút 

- Thi kết 

thúc học phần: Trắc nghiệm và tự luận 70 phút 

Đánh giá điểm: 

- Dự lớp: 

Trên 80% tổng số các buổi học 

- Nhận 

thức và thái độ học tập:15% 

- Thảo 

luận, bài tập 

- Bản thu 

hoạch 

- Thuyết 

trình 

- Báo cáo 

- Kiểm 

tra thường xuyên:15% 

- Thi 

giữa học phần: 20% 

- Thi kết 

thúc học phần: 50% 

  

II.7. Tiếng Anh cơ bản 03 

1. Tên học phần 

- Tiếng 

Việt: Tiếng Anh cơ bản 03 

- Số tín 

chỉ: 2 (2,0) 
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2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. 

Trang bị cho sinh viên vốn từ vựng, kĩ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết và hội thoại ở 

trình độ sơ cấp (thuộc các chủ đề về thế giới thiên nhiên hoang dã, mô tả đặc điểm địa lý, 

lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, viết tin quảng cáo, mô tả nghề nghiệp, thảo luận về các dự định 

cho tương lai, cách gọi điện và để lại lời nhắn, cách viết thư xin việc, các phương tiện du 

lịch, cách mua vé đi du lịch và cách viết một bưu thiếp). Về ngữ pháp, sinh viên sẽ được 

học tiếp các Thì trong tiếng Anh (thì hiện tại hoàn thành, Thì tương lai đơn, Thì tương lai 

gần), các hình thức so sánh với tính từ (hình thức so sánh hơn/ nhất). Ngoài ra, học phần 

còn trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản liên quan đến văn hóa như vấn đề 

nhập cư, các điểm đến du lịch hấp dẫn trên thế giới. Sinh viên tiếp tục được tiếp cận với 

dạng bài thi KET thu nhỏ. 

3. Mục tiêu của học phần 

Trang bị cho sinh viên vốn từ vựng, ngữ pháp và kĩ năng nghe, nói, đọc, viết sơ cấp 

liên quan đến các chủ điểm quen thuộc về thế giới thiên nhiên hoang dã, nghề nghiệp và 

du lịch; giúp người học làm quen với dạng và kĩ thuật làm bài thi KET. Kết thúc học 

phần này, sinh viên sẽ đạt trình độ A2- theo khung chuẩn trình độ Châu Âu (Common 

European Framework For Reference). 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. INTRODUCTION  

Chương 2. IN THE WILD  

2.1. Vocabulary and listening  

2.1.1. Geography: Geography features  

2.1.2. Geographical places in the world: Continents/ Measurements 

2.1.3. Listening: An advert for a holiday on an island  

2.2. Grammar:  Comparison   

2.2.1. Comparative adjectives 

2.2.2. Superlative adjectives 

2.3. Culture  

2.3.1. Reading: A famous landmark 
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2.3.2. Listening: Three people talking about their trips to the places 

2.4. Reading  

2.4.1. Vocabulary: Animals in the wildlife 

2.4.2. 4.2. Reading: Dangerous/ The scriest animals in history? 

2.5. Everyday English  

2.5.1. Listening: Teenagers discussing the holidays 

2.5.2. Expressions: List of phrases for negotiating/ Types of holidays +  

Advantages and disadvantages of each type. 

Speaking: Outdoor activities + Talking about your holiday. 

2.6. Writing:  An advert  

2.7. Language Review (homework) 

Chương 3. THE WORLD OF WORK   

3.1. Vocabulary and listening  

3.1.1. Jobs and work 

3.1.2. Listening: Positive and negative points about jobs.   

3.2. Speaking: Which you think is the best job and the worst job+ Tell the reason 

3.3. Grammar  

3.3.1. Going to: Plans for the future 

3.3.2. Will: The future and make predictions. 

3.4. Culture  

3.4.1. Jobs for teenagers 

3.4.2. Speaking: Think and talk about part-time job for young people. 

3.5. Reading  

3.5.1. Reading: Gap years 

3.5.2. Vocabulary: V+ jobs. 

3.5.3. Reading strategy: With unknown words 

3.6. Everyday English  

 On the phone: Make phone call and leave a message. 

3.7. Writing:  An application letter  
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3.8. Get ready for your exam (homework) 

3.8.1. Reading: Matching the headings 

3.8.2. Listening: A phone conversation 

3.8.3. Writing: A letter 

3.8.4. Speaking: Holidays and activities 

Chương 4. TIME TO TRAVEL   

4.1. Vocabulary and listening  

4.1.1. Transport: Different types of transport 

4.1.2. Adjectives to describe transport 

4.1.3. Using transport words 

4.2. Speaking: What’s the cheapest way to travel?  

4.3. Grammar  

4.3.1. Present perfect tense: Uses 

4.3.2. Forms (affirmative/ negative and interrogative) 

4.4. Culture  

4.4.1. Gateway to the New World 

4.4.2. 4.2. Reading: Ellis Island 

4.4.3. Speaking: About immigration 

4.5. Reading  

4.5.1. Reading: Lose your arm or lose your life 

4.5.2. Vocabulary: Time expressions 

4.5.3. Song: Last train to Clarksville 

4.6. Everyday English  

4.6.1. Buying a train ticket 

4.6.2. Using ‘can’ for asking for, giving and refusing permission 

4.7. Writing:  A post card about holiday  

4.8. Language Review & Skills Round-up (homework) 

4.8.1. Reading: Four adverts for jobs in the UK (matching) 

4.8.2. Listening: Dialogues about holidays and jobs. 
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4.8.3. Writing: An application letter 

4.8.4. Speaking: Making and leaving messages on phone. 

Chương 5. REVISION  

5.1. Unit 08: 

5.1.1. Vocabulary & Grammar 

5.1.2. Reading, Listening & Writing exercises 

5.2. Unit 09:  

5.2.1. Vocabulary & Grammar 

5.2.2. Reading, Listening & Writing exercises 

5.3. Unit 10: 

5.3.1. Vocabulary & Grammar 

5.3.2. Reading, Listening & Writing exercises 

5.4. Questions + Answers 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính 

+ Falla, T. & Davies, P. A. (2012). Solutions – Elementary Student’s Book. Oxford: 

Oxford University Press. 

+ Falla, T. & Davies, P. A. (2012). Solutions – Elementary Workbook. Oxford: 

Oxford University Press. 

- Sách 

tham khảo 

+ Stempleski, S. (2007). Talk Time 1: Everyday English Conversation. Oxford: 

Oxford University Press. 

+ Wilson, K. & Healy, T. (2007). First Choice. Oxford: Oxford University Press. 

- Khác 

+ http://www.learning-english-online.net/  

+ http://www.tienganh123.com  

+ http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 
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6. Phương thức kiểm tra đánh giá. 

- Dự lớp: 

Điểm danh 

- Kiểm 

tra thường xuyên: 15 phút : Hình thức trắc nghiệm và tự luận. 

- Kiểm 

tra cuối kỳ: 60 phút: Hình thức trắc nghiệm và tự luân. 

Đánh giá điểm: 

- Dự lớp:   

- Nhận 

thức và thái độ học tập: 15% 

- Thảo 

luận, bài tập 

- Bản thu 

hoạch 

- Thuyết 

trình 

- Báo cáo 

- Kiểm 

tra thường xuyên: 15% 

- Thi 

giữa học phần 

- Thi kết 

thúc học phần:70% 

 

 

 

 

 



Trang 47 

 

II.8. Pháp luật đại cương 

1. Tên học phần 

- Tiếng 

Việt: Pháp luật đại cương 

- Số tín 

chỉ: 2 (2,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. 

Pháp luật đại cương là một trong những môn học cơ sở, cung cấp cho sinh viên kiến 

thức chung về nhà nước và pháp luật và tinh thần pháp luật trong các điều luật của một số 

ngành luật cơ bản như. Hiến pháp, Luật hành chính, Luật hình sự, Luật dân sự, Luật đất 

đai, Luật lao động, Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật thuế... 

Môn học cũng cung cấp cho sinh viên một số tình huống pháp luật mô phỏng và một 

số tình huống pháp luật thực tế để sinh viên nghiên cứu, bình luận và đưa ra hướng giải 

quyết.  

3. Mục tiêu của học phần. 

 Kiến 

thức 

- Nắm 

bắt và hiểu được  các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản được đưa vào trong 

chương trình, các vấn đề mới về hệ thống pháp luật Việt Nam, một số ngành luật 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

- Trình 

bày được nội dung cơ bản trong các bài học, biết liên hệ thực tiễn và ứng dụng kiến 

thức đã học vào trong học tập, công tác và đời sống 

 Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp 

luật tại nơi học tập, làm việc, và trong cộng đồng dân cư 

- Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong 

đời sống hàng ngày 
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- Có khả năng tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện kỷ luật học đường, kỷ 

cương xã hội  

 Thái độ 

- Sinh viên có ý thức công dân, tôn trọng pháp luật.  

- Giúp sinh viên rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật; biết lựa 

chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội, trong 

lao động, trong cuộc sống hàng ngày. 

 Mục 

tiêu khác 

- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

- Góp phần phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi  

- Góp phần trau dồi, phát triển năng lực đánh giá  

- Góp phần phát triển kĩ năng lập luận, hùng biện của người học 

- Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc 

thực hiện chương trình học tập 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về nhà nước  

1.1. Nguồn gốc nhà nước    

1.1.1. Khái niệm về nhà nước 

1.1.2. Các quan niệm về sự ra đời của nhà nước  

1.1.3. Quá trình hình thành nhà nước 

1.2. Bản chất, đặc trưng của nhà nước 

1.2.1. Bản chất nhà nước  

1.2.2. Đặc trưng của nhà nước  

1.3. Chức năng nhà nước, bộ máy nhà nước 

1.3.1. Chức năng cơ bản của nhà nước  

1.3.2. Bộ máy nhà nước 

1.4. Kiểu nhà nước, hình thức nhà nước 

1.4.1. 1.4.1. Kiểu nhà nước  
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1.4.2. 1.4.2. Hình thức nhà nước  

Chương 2. Một số vấn đề cơ bản về pháp luật  

2.1. Nguồn gốc pháp luật 

2.2. Khái niệm, bản chất và dấu hiệu cơ bản của pháp luật 

2.2.1. Khái niệm pháp luật  

2.2.2. Bản chất của pháp luật 

2.2.3. Dấu hiệu cơ bản của pháp luật  

2.3. Vai trò, chức năng của pháp luật 

2.3.1. Vai trò của pháp luật 

2.3.2. Chức năng của pháp luật  

2.4. Mối quan hệ cơ bản của pháp luật với các hiện tượng xã hội 

2.4.1. Quan hệ giữa pháp luật và kinh tế  

2.4.2. Quan hệ giữa pháp luật và chính trị  

2.4.3. Quan hệ giữa pháp luật và đạo đức  

2.4.4. Quan hệ giữa pháp luật và nhà nước 

2.5. Kiểu pháp luật, hình thức của pháp luật 

2.5.1. Kiểu pháp luật 

2.5.2. Hình thức của pháp luật 

Chương 3. Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật   

3.1. Quy phạm pháp luật 

3.1.1. Khái niệm  

3.1.2. Đặc điểm và phân loại quy phạm pháp luật  

3.1.3. Cơ cấu của quy phạm pháp luật  

3.1.4. Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật 

3.2. Quan hệ pháp luật 

3.2.1. Khái niệm  

3.2.2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật  

3.2.3. Phân loại quan hệ pháp luật  

3.2.4. Các thành phần của quan hệ pháp luật  
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3.2.5. Các điều kiện làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ quan hệ pháp luật 

Chương 4. Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lí  

4.1. Thực hiện pháp luật  

4.1.1. Khái niệm  

4.1.2. Các hình thức thực hiện pháp luật  

4.1.3. Áp dụng pháp luật 

4.2. Vi phạm pháp luật 

4.2.1. Những dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật  

4.2.2. Cấu thành vi phạm pháp luật  

4.2.3. Phân loại vi phạm pháp luật  

4.3. Trách nhiệm pháp lý  

4.3.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại trách nhiệm pháp lý  

4.3.2. Truy cứu trách nhiệm pháp lý 

4.4. Đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật  

4.5. Thực hành:  

4.5.1. Tìm hiểu một số vụ án vi phạm pháp luật nổi tiếng ở Việt Nam năm 2013-2014 

4.5.2. Xây dựng một số tình huống pháp luật và đưa ra hướng giải quyết 

Chương 5. Hệ thống pháp luật, Ý thức pháp luật, pháp chế XHCN  

5.1. Hệ thống pháp luật  

5.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hệ thống pháp luật  

5.1.2. Căn cứ để phân định các ngành luật và các ngành luật trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam  

5.1.3. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam và hiệu lực của các văn bản 

quy phạm pháp luật 

5.1.4. Công tác xây dựng pháp luật và hệ thống hóa pháp luật  

5.2. Ý thức pháp luật  

5.2.1. Khái niệm, đặc điểm của ý thức pháp luật  

5.2.2. Cấu trúc của ý thức pháp luật  

5.2.3. Vai trò của ý thức pháp luật  
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5.2.4. Quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật  

5.2.5. Giáo dục pháp luật.  

5.3. Pháp chế xã hội chủ nghĩa  

5.3.1. Khái niệm, các yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN 

5.3.2. Sự cần thiết phải tăng cường pháp chế XHCN và các biện pháp pháp lí chủ yếu 

nhằm tăng cường pháp chế XHCN 

5.4. Thực hành 

5.4.1. Đánh giá chung về ý thức pháp luật của một bộ phận thanh niên Việt Nam hiện 

nay.  

5.4.2. Trao đổi về các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam hiện nay và 

đánh giá về hiệu quả của nó.  

Chương 6. Một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam   

6.1. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

6.1.1. Chế độ chính trị  

6.1.2. Chế độ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

6.1.3. Chế độ kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường 

6.1.4. Chế định về bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

6.2. Luật hành chính  

6.2.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

6.2.2. Cơ quan hành chính nhà nước  

6.2.3. Thủ tục hành chính và các văn bản hành chính nhà nước 

6.2.4. Trách nhiệm hành chính, vi phạm hành chính 

6.2.5. Chế độ pháp lí về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo  

6.3. Luật hình sự  

6.3.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

6.3.2. Các nguyên tắc pháp lí cơ bản của Luật hình sự  

6.3.3. Tội phạm  

6.3.4. Các loại hình phạt  

6.3.5. Tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  
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6.3.6. Một số loại tội phạm thường gặp  

6.4. Luật dân sự 

6.4.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

6.4.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự  

6.4.3. Chế định về tài sản và quyền sở hữu 

6.4.4. Chế định về thừa kế  

6.4.5. Chế định về hợp đồng dân sự và nghĩa vụ dân sự  

6.5. Thực hành  

 Thực hiện seminar trên lớp theo nhóm về nội dung : 

6.5.1. Các tình huống pháp luật trong 3 ngành luật cơ bản: hành chính, hình sự, dân sự  

6.5.2. Trao đổi, giải đáp thắc mắc của sinh viên trong thực tế đời sống.  

Chương 7. Tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam  

7.1. Những vấn đề cơ bản về tham nhũng 

7.1.1. Khái niệm tham nhũng  

7.1.2. Nguyên nhân của tham nhũng  

7.1.3. Tác hại của tham nhũng 

7.2. Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng 

7.2.1.  Quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng 

7.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng 

7.3. Các biện pháp phòng, chống tham nhũng 

7.3.1. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng  

7.3.2. Các biện pháp phát hiện tham nhũng  

7.3.3. Xử lí người có hành vi tham nhũng, các hành vi vi phạm pháp luật khác và tài sản 

tham nhũng  

7.3.4. Tổ chức, trách nhiệm và sự phối hợp các cơ quan nhà nước trong phòng, chống 

tham nhũng  

7.3.5. Vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng 

7.3.6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng 

7.4. Một số vụ án tham nhũng điển hình tại Việt Nam  
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7.4.1. Vụ án Vinashin 

7.4.2. Vụ án Vinalines 

7.5. Thực hành 

7.5.1. Tìm hiểu thêm về một số vụ án tham nhũng khác.  

7.5.2. Đánh giá thực trang tham nhũng ở Việt Nam hiện nay và chỉ ra nguyên nhân 

7.5.3. Trao đổi về các giải pháp phòng, chống tham nhũng hiện nay. 

5. Tài liệu học tập 

-  Tài 

liệu chính 

+ Tập bài giảng môn Pháp luật đại cương.  

- Tài liệu 

tham khảo 

+ Tập bài giảng Pháp luật đại cương, ThS Trần Trung, Khoa Luật, Trường Đại 

học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng.  

+ Tập bài giảng Pháp luật đại cương, ThS. Trần Tuấn Sơn, Khoa Luật, Trường 

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. 

+ Tập bài giảng Pháp luật đại cương, ThS Trần Văn Quang, Khoa Luật, Trường 

Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

+ Giáo trình Lí luận nhà nước và pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB 

Công an nhân dân năm 2013.  

+ Nội dung cơ bản của môn học lí luận nhà nước và pháp luật, nhóm giảng viên 

Bộ môn Lí luận nhà nước và pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB giao 

thông vận tải, năm 2008.  

+ Giáo trình Pháp luật đại cương, TS Nguyễn Hợp Toàn, Khoa Luật, Đại học 

Kinh tế quốc dân, NXB Kinh tế quốc dân năm 2011.  

+ Giáo trình pháp luật đại cương, Th.S Lê Minh Toàn, NXB chính trị quốc gia, 

Hà Nội, năm 2007 

+ Các bộ luật và luật hiện hành:  

 Hiến pháp năm 2013 
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 Luật tố tụng hành chính năm 2010; Luật khiếu nại năm 2011 và Luật tố 

cáo năm 2011 

 Bộ luật hình sự  

 Bộ luật dân sự  

 Luật đất đai năm 2013 

 Bộ luật lao động năm 2012 

 Luật doanh nghiệp năm 2005 

 Luật thương mại  

 Luật thuế gia trị gia tăng năm 2013;  

 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008;  

 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007;  

 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ xung năm 2013;  

 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005. 

 Công ước Luật biển năm 1982.... 

- Một số 

website:  

+ www. dantri.com;  

+ www. phapluat.vn 

+ www.vietnamnet.vn 

6. Hình thức kiểm tra đánh giá: Trắc nghiệm kết hợp tự luận  

- Kiểm tra thường xuyên: 15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

 

II.9. Tin học đại cương 

1. Tên học phần.  

- Tiếng 

Việt: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 
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- Số tín 

chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. 

Tin học đại cương bao gồm các kiến thức cơ bản như: thông tin và biểu diễn thông 

tin trong máy tính; Hệ thống máy tính với phần cứng, phần mềm và dữ liệu; Cách sử 

dụng tiếng Việt trong máy tính. Phần tin học văn phòng giới thiệu cách làm việc với 3 

phần mềm thông dụng của Microsoft là Word, Excel, Power Point. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Giúp 

sinh viên hiểu các thành phần và hoạt động của các thành phần trong cấu trúc của 

máy tính. Nắm được cách thức và qui trình hoạt động của máy tính. Biết cách sử 

dụng máy tính.  

- Trang 

bị và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính và trình diễn 

một báo cáo, sử dụng internet và email. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Phân bổ nội dung các chương 

TT Tên chương Số tiết 

Giảng 

lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

nghiên 

cứu (h) 

1 Mở Đầu 2 2 0 4 

2 Hệ điều hành 3 1 2 6 

3 Internet  1 1  2 

4 Tin học văn phòng 39 26 13 78 

Tổng cộng 45 30 15 90 

 

Phân bổ chi tiết chương trình 

Chương 1. MỞ ĐẦU  

Mục đích, yêu cầu 
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- Trang 

bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quá trình xử lý thông tin, cách biểu diễn 

thông tin và cấu trúc máy tính. 

- Yêu 

cầu sinh viên đọc trước bài giảng, tham khảo tài liệu liên quan. 

Phân phối chương trình chi tiết 

1.1. Một số khái niệm 

1.2. Biễu diễn thông tin trong máy tính 

1.3. Cấu trúc máy tính điện tử 

Chương 2. HỆ ĐIỀU HÀNH  

Mục đích, yêu cầu 

- Rèn 

luyện kỹ năng sử dụng máy tính thông qua hệ điều hành Windows XP, cài đặt một số 

phần mềm cơ bản phục vụ các môn học khác. 

- Yêu 

cầu sinh viên đọc trước bài giảng, tham khảo tài liệu liên quan. 

 

Phân phối chương trình chi tiết 

2.1. Khởi động/thoát khỏi windows Xp 

2.2. Các thành phần cơ bản của Windows 

2.3. Chuột và các thao tác với chuột 

2.4. Các thao tác trong Windows 

Chương 3. INTERNET VÀ WORLD WIDE WEB  

Mục đích, yêu cầu 

- Trang 

bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng thành thạo các nguồn tài nguyên trên Internet. 

- Yêu 

cầu sinh viên đọc trước bài giảng, tham khảo tài liệu liên quan. 

Phân phối chương trình chi tiết 
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3.1. Giới thiệu internet 

3.2. Các dịch vụ internet 

Chương 4. Tin Học Văn Phòng  

Mục đích, yêu cầu 

- Rèn 

luyện kỹ năng soạn thảo văn bản, tạo trình diễn và bảng tính phục vụ cho việc làm 

báo cáo và đồ án môn học. 

- Yêu 

cầu sinh viên đọc trước bài giảng, tham khảo tài liệu liên quan. 

Phân phối chương trình chi tiết 

4.1. Microsoft Word 

4.2. Microsoft Excel 

4.3. Microsoft Powerpoint 

5. Tài liệu học tập. 

- Tài liệu 

chính:   

[1] Tập bài giảng Tin học đại cương; 

- Tài liệu 

tham khảo  : 

[2] Giáo trình Tin học Căn bản, trường đại học Cần Thơ 

[3] Hướng dẫn sử dụng Excel căn bản, Nguyễn Bá Tiến, NXB Thống kê. 

 

 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: phần lý thuyết thi tự luận 

Kiểm tra thường xuyên:  15% 

Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

Kiểm tra giữa học phần:  20%  

Thi kết thúc học phần: 50% (trong đó phần Thực hành chiếm tỉ lệ 1/3, phần lý 

thuyết chiếm tỉ lệ 2/3). 
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II.10. Giải tích 1 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: GIẢI TÍCH 1 

- Số tín 

chỉ: 3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Giải tích 1 bao gồm các kiến thức cơ bản về giải tích như: Hàm số, giới hạn của hàm 

số, tính liên tục của hàm số, phép tính vi phân của hàm số một biến, phép tính tích phân 

của hàm số một biến, phép tính vi phân của hàm số nhiều biến, phương trình vi phân, ứng 

dụng của phép tính vi phân vào hình học. 

3. Mục tiêu của học phần: 

- Sinh 

viên sau khi học xong học phần giải tích 1 sẽ được cung cấp một cách đầy đủ và có 

hệ thống các kiến thức về hàm số như là giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân, tích 

phân, tích phân suy rộng, hàm số nhiều biến số, phương trình vi phân và các ứng 

dụng của nó... 

- Kiến 

thức giải tích 1 là cơ sở để sinh viên tiếp thu các kiến thức về đại số tuyến tính, giải 

tích 2, xác suất thống kê và các kiến thức chuyên nghành khác có liên quan... 

- Hình 

thành, phát triển các kỹ năng cơ bản cho sinh viên (tính toán, vận dụng, phân tích, rèn 

luyện các thao tác tư duy...). 

- Hình 

thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và kỹ năng đọc sách tài liệu, kỹ 

năng hoạt động nhóm. 
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- Hình 

thành cho sinh viên tinh thần trách nhiệm trong học tập, thái độ trong học tập, cần cù, 

chăm chỉ chịu khó. 

- Có tác 

phong khoa học, khách quan, có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc tập thể.  

- Phát 

triển kỹ năng tư duy sáng tạo, yêu thích học toán... 

4. Nội dung chi tiết học phần: 

Phân bổ nội dung các chương 

TT Tên chương 
Số 

tiết 

Giảng 

lý 

thuyết 

Thảo luận trên 

lớp (Giải bài 

tập) 

SV tự 

nghiên cứu 

1 Kiến thức nhập môn 2 2  4 

2 
Hàm số − Giới hạn − Liên 

tục  
5 3 2 10 

3 
Phép tính vi phân của hàm 

số một biến 
9 5 4 18 

4 
Phép tính tích phân của hàm 

số một biến  
10 7 3 20 

5 
Phép tính vi phân của hàm 

số nhiều biến 
6 3 3 12 

6 
Ứng dụng của phép tính vi 

phân vào hình học 
3 2 1 6 

7 Phương trình vi phân 10 6 4 20 

Tổng cộng 45 28 17 90 

 

Phân bổ chi tiết chương trình 

Chương 1. KIẾN THỨC NHẬP MÔN  
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1.1. Mục đích, yêu cầu: 

1.1.1. Mục đích: Hệ thống lại những kiến thức cơ bản về tập hợp, ánh xạ, tập hợp số làm 

cơ sở để sinh viên nghiên cứu các chương sau. Những nội dung kiến thức này sinh viên 

đã được nghiên cứu trong chương trình toán THPT. 

1.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, sinh viên nêu các vấn đề thắc mắc cần giải 

thích trước lớp và tham gia thảo luận.     

1.2. Phân phối chương trình chi tiết: 

1.2.1. Tập hợp  Ánh xạ  Tập hợp số (R; C)  

1.2.2. Dãy số  

Chương 2. HÀM SỐ − GIỚI HẠN − LIÊN TỤC  

2.1. Mục đích, yêu cầu: 

2.1.1. Mục đích: Trên cơ sở kiến thức về hàm số, giới hạn, liên tục của hàm số một biến 

số đã được học trong chương trình toán trung học phổ thông, mục đích của chương là 

trang bị một cách có hệ thống, đầy đủ và nêu một số ứng dụng của hàm số, giới hạn, liên 

tục trong việc giải một số bài toán về phương trình, bất phương trình… 

2.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, sinh viên nêu các vấn đề thắc mắc cần giải 

thích trước lớp.     

2.2. Phân phối chương trình chi tiết: 

2.2.1. Hàm số  

2.2.2. Giới hạn của hàm số   

2.2.3. Liên tục của hàm số  

Chương 3. PHÉP TÍNH VI PHÂN CỦA HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ  

3.1. Mục đích, yêu cầu: 

3.1.1. Mục đích: Trên cơ sở kiến thức về đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm của hàm số 

một biến số đã được học trong chương trình toán THPT, mục đích của chương là trang bị 

cho sinh viên một cách có hệ thống, đầy đủ và nêu một số ứng dụng của phép tính vi 

phân của hàm số trong việc giải một số bài toán về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, bài toán sự 

tồn tại nghiệm của phương trình, bài toán chứng minh bất đẳng thức. 
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3.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã 

được giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

3.2. Phân phối chương trình chi tiết: 

3.2.1. Đạo hàm  

3.2.2. Vi phân  

3.2.3. 3.3. Các định lý về giá trị trung bình . 

3.2.4. 3.4. Công thức L/hospital  

3.2.5. 3.5. Ứng dụng  

Chương 4. PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM SỐ MỘT BIẾN  

4.1. Mục đích, yêu cầu: 

4.1.1. Mục đích: Trên cơ sở kiến thức về tích phân, ứng dụng của tích phân của hàm số 

một biến số đã được học trong chương trình toán THPT, mục đích của chương là trang bị 

cho sinh viên một cách có hệ thống, nêu một cách đầy đủ và có độ khó về các dạng tích 

phân, ứng dụng của tích phân trong thực tiễn. () 

4.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã 

được giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

4.2. Phân phối chương trình chi tiết: 

4.2.1. Tích phân bất định  

4.2.2. Tích phân xác định  

4.2.3. Tích phân suy rộng  

4.2.4. Ứng dụng của tích phân  

Chương 5. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN  

5.1. Mục đích, yêu cầu: 

5.1.1. Mục đích: Đây là kiến thức mới, trên cơ sở mở rộng của hàm số một biến. Chương 

5 nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về hàm số nhiều biến số mà chủ yếu là hàm số 

hai biến các vấn đề về giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân cua rhamf số hai biến số…và 

ứng dụng trong việc giải bài toán cực trị của hàm hai biến. 

5.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã 

được giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  
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5.2. Phân phối chương trình chi tiết: 

5.2.1. Các khái niệm mở đầu  

5.2.2. Giới hạn  liên tục  

5.2.3. Đạo hàm và vi phân  

5.2.4. Đạo hàm và vi phân cấp cao  

5.2.5. Cực trị hàm nhiều biến  

Chương 6. ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH VI PHÂN VÀO HÌNH HỌC  

6.1. Mục đích, yêu cầu: 

6.1.1. Mục đích: Trang bị cho sinh viên những ứng dụng cơ bản của phép tính vi phân 

vào trong hình học, quan hệ giữa tính chất “giải tích” trong hình học, qua đó thấy được sự 

giao thoa giữa giải tích và hình học, thấy được vẽ đẹp của toán. 

6.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã 

được giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

6.2. Phân phối chương trình chi tiết: 

6.2.1. Biểu diễn giải tích các đường cong và các mặt  

6.2.2. Tiếp tuyến và tiếp diện  

6.2.3. Sự tiếp xúc giữa các đường cong  

Chương 7. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN  

7.1. Mục đích, yêu cầu: 

7.1.1. Mục đích: Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống, đầy đủ kiến thức về 

phương trình vi phân, các dạng phương tŕnh vi phân cấp một, cấp hai, các cách giải 

phương trình vi phân cấp một, cấp hai…thấy được quan hệ giữa phương trình vi phân và 

tích phân… Qua đó, giúp sinh viên hình thành và phát triển các kỹ năng cơ bản về phân 

tích tính toán, hiểu thêm khái niệm mới trong toán học và vẽ đẹp của toán học. 

7.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã 

được giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

7.2. Phân phối chương trình chi tiết: 

7.2.1. Các khái niệm cơ bản về phương trình vi phân  

7.2.2. Phương trình vi phân cấp một  
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7.2.3. Phương trình vi phân cấp cao (Phương trình vi phân cấp hai)  

 

 

 

 

5. Tài liệu học tập. 

 Sách, giáo trình chính: 

[1] Bài giảng của giảng viên. 

[2] Nguyễn Đình Trí (chủ biên)  Tạ Văn Đĩnh  Nguyễn Hồ Quỳnh; Toán học cao cấp 

(tập 2) Phép tính giải tích một biến số; NXB GD 1998. 

[3] Nguyễn Đình Trí (chủ biên)  Tạ Văn Đĩnh  Nguyễn Hồ Quỳnh; Toán học cao cấp 

(tập 3) Phép tính giải tích nhiều biến số; NXB GD 2000. 

 Tài liệu tham khảo: 

[4] Nguyễn Đình Trí (chủ biên)  Tạ Văn Đĩnh  Nguyễn Hồ Quỳnh; Bài tập toán học 

cao cấp (tập 3) Phép tính giải tích nhiều biến số; NXB GD 2006. 

và một số tài liệu tham khảo khác. 

6. Hình thức kiểm tra đánh giá: Thi tự luận. 

- Kiểm 

tra thường xuyên: 15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết 

thúc học phần: 50% 

 

II.11. Giải tích 2 

1. Tên học phần. 
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- Tiếng 

Việt: GIẢI TÍCH 2 

- Số tín 

chỉ: 2 (2,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Giải tích 2 bao gồm các kiến thức cơ bản như: tích phân bội, phương pháp tính tích 

phân bội, ứng dụng của tích phân bội trong vật lý và trong hình học, tích phân đường, 

tích phân mặt và các ứng dụng, lý thuyết chuỗi, chuỗi số , chuỗi hàm, các kỹ thuật khai 

triển chuỗi số và ứng dụng lý thuyết chuỗi trong toán. 

3. Mục tiêu của học phần: 

- Sinh 

viên sau khi học xong học phần giải tích 2 sẽ được cung cấp một cách đầy đủ và có 

hệ thống các kiến thức về tích phân bội (tích phân 2 − lớp, tích phân 3 − lớp), tích 

phân đường, tích phân mặt và các ứng dụng của các loại tích phân này, các kiến thức 

về lý thuyết chuỗi ( chuỗi số, chuỗi hàm). 

- Hiểu 

biết kiến thức toán học mới, nhận biết được vẽ đẹp của toán và tính ứng dụng của nó 

trong thực tiến. 

- Hình 

thành, phát triển các kỹ năng cơ bản (tính toán, vận dụng, phân tích, các thao tác tư 

duy...). 

- Hình 

thành và phát triển các kỹ năng tự học tự nghiên cứu và kỹ năng hoạt động nhóm. 

- Hình 

thành cho sinh viên tinh thần trách nhiệm trong học tập, cần cù, chăm chỉ chịu khó. 

- Có tác 

phong khoa học, khách quan, có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc tập thể. 

- Phát 

triển kỹ năng tư duy sáng tạo, yêu thích môn học. 
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4. Nội dung chi tiết học phần: 

Phân bổ nội dung các chương 

TT Tên chương Số tiết 
Giảng lý 

thuyết 

Thảo luận trên 

lớp 

(Giải bài tập) 

SV tự 

nghiên cứu 

1 Tích phân bội 8 5 3 16 

2 Tích phân đường 6 4 2 12 

3 Tích phân mặt 6 3 3 12 

4 Lý thuyết chuỗi 10 6 4 20 

Tổng cộng 30 18 12 60 

 

Phân bổ chi tiết chương trình 

Chương 1. TÍCH PHÂN BỘI  

1.1. Mục đích, yêu cầu: 

1.1.1. Mục đích: Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống, đầy đủ kiến thức về tích 

phân bội, tích phân 2 − lớp, tích phân 3 − lớp, các cách tính tích phân bội, thấy được 

quan hệ giữa tích phân xác định đã học và tích phân bội. Các ứng dụng của tích phân 

bội. Qua đó, giúp sinh viên hình thành và phát triển các kỹ năng cơ bản của toán học, 

kỹ năng phân tích, kỹ năng tính toán, hiểu thêm khái niệm mới trong toán và vẽ đẹp 

của toán. 

1.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã 

được giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

1.2. Phân phối chương trình chi tiết: 

1.2.1. Tích phân 2 − lớp  

1.2.2. Cách tính tích phân hai lớp. Tích phân lặp  

1.2.3. Đổi biến số trong tích phân hai lớp. Hệ toạ độ cực  

1.2.4. Tích phân ba lớp. Định nghĩa; tính chất; cách tính  

1.2.5. 1.5. Đổi biến số trong tích phân ba lớp. Hệ toạ độ trụ, toạ độ cầu    

1.2.6. 1.6. Ứng dụng của tích phân bội    
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Chương 2. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG  

2.1. Mục đích, yêu cầu: 

2.1.1. Mục đích: Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống, đầy đủ kiến thức về tích 

phân đường, tích phân đường loại 1, tích phân đường loại 2, các cách tính tích phân 

đường loại 1, 2. Các ứng dụng của tích phân đường. Qua đó, giúp sinh viên hình 

thành và phát triển các kỹ năng cơ bản của toán học, kỹ năng phân tích, kỹ năng tính 

toán, hiểu thêm khái niệm mới trong toán và vẽ đẹp của toán. 

2.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã 

được giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

2.2. Phân phối chương trình chi tiết: 

2.2.1. Tích phân đường  

2.2.2. Tích phân đường loại I   

2.2.3. Tích phân đường loại II   

2.2.4. Mối quan hệ giữa tích phân đường loại I, II   

2.2.5. Công thức Green, định lí về bốn mệnh đề tương đương  

2.2.6. Ứng dụng của tích phân đường  

Chương 3. TÍCH PHÂN MẶT  

3.1.  Mục đích, yêu cầu: 

3.1.1. Mục đích: Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống, đầy đủ kiến thức về 

tích phân mặt, tích phân mặt loại 1, tích phân mặt loại 2, các cách tính tích phân mặt 

loại 1, tích phân mặt loại 2. Các ứng dụng của tích phân mặt. Qua đó, giúp sinh viên 

hình thành và phát triển các kỹ năng cơ bản của toán học, kỹ năng phân tích, kỹ năng 

tính toán, hiểu thêm khái niệm mới trong toán và vẽ đẹp của toán. 

3.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã 

được giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

3.2.  Phân phối chương trình chi tiết: 

3.2.1. Các khái niệm về mặt  

3.2.2. Tích phân mặt  

3.2.3. Tích phân mặt loại I. 
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3.2.4. Tích phân mặt loại II. 

3.2.5. Các định lí Xtốc; Gao- xơ – Ôtrôgradxki  

Chương 4. LÝ THUYẾT CHUỖI  

4.1.  Mục đích, yêu cầu: 

4.1.1. Mục đích: Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống, đầy đủ kiến thức về lý 

thuyết chuỗi, chuỗi số, chuỗi hàm, quan hệ giữa chuỗi số và chuỗi hàm, cách tìm tổng 

của chuỗi số, các tiêu chuẩn xét sự hội tụ của chuỗi số. Khái niệm về miền hội tụ của 

chuỗi hàm…Qua đó, giúp sinh viên hình thành và phát triển các kỹ năng cơ bản của 

toán học, kỹ năng phân tích, kỹ năng tính toán, hiểu thêm khái niệm mới trong toán 

và vẽ đẹp của toán. 

4.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã 

được giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp. 

4.2.  Phân phối chương trình chi tiết: 

4.2.1. Chuỗi số  

4.2.2. Chuỗi hàm  

5. Tài liệu học tập. 

- Tài liệu 

chính: 

[1] Bài giảng của giảng viên trực tiếp giảng dạy. 

[2] Nguyễn Đình Trí (chủ biên)  Tạ Văn Đĩnh  Nguyễn Hồ Quỳnh; Toán học cao cấp 

(tập 3) Phép tính giải tích nhiều biến số; NXB GD 2000. 

- Tài liệu 

tham khảo: 

[3] Nguyễn Đình Trí (chủ biên)  Tạ Văn Đĩnh  Nguyễn Hồ Quỳnh; Bài tập toán học 

cao cấp (tập 3) Phép tính giải tích nhiều biến số; NXB GD 2006. 

- Một số 

tài liệu tham khảo khác. 

6. Hình thức kiểm tra đánh giá: Thi tự luận 
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- Kiểm 

tra thường xuyên: 15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Thi kết 

thúc học phần: 70% 

 

II.12. Vật lý 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Vật lý 

- Số tín 

chỉ: 3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học  

Học phần này bao gồm các kiến thức về nhiệt học (chuyển động nhiệt phân tử và các 

nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học); Điện từ (các tương tác tĩnh điện, các tương tác 

tĩnh từ và mối liên hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên, mối liên hệ giữa điện 

trường và từ trường biến thiên); Quang học và vật lý lượng tử (giao thoa ánh sáng, nhiễu 

xạ, phân cực ánh sáng, thuyết lượng tử Plane, thuyết  phôtôn của Einstein). 

3. Mục tiêu của môn học  

 Kiến 

thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất nhiệt học, điện từ học và quang học.  

 Kỹ 

năng: 

+ Hình thành cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý, góp phần tạo nền 

tảng khoa học ở bậc Đại học. 

+ Hình thành cho sinh viên những cơ sở để học và nghiên cứu các ngành kỹ 

thuật, công nghiệp tiên tiến. 
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+ Góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, tư duy logic, phương 

pháp nghiên cứu thực nghiệm, tác phong khoa học 

+ Góp phần xây dựng thế giới quan khoa học duy vật biện chứng. 

 Thái độ, chuyên cần :  Hình thành cho sinh viên tính cần cù, chịu khó trong công việc 

và rèn luyện cho sinh viên tư duy logic, kỹ năng phân tích và tổng hợp. 

4. Nội dung chi tiết học phần: 

Phân bổ nội dung các chương 

TT Tên chương Số tiết 
Giảng lý 

thuyết 

Thảo 

luận trên 

lớp 

Tự 

nghiên 

cứu 

1 Thuyết động học phân tử  4 2 2 8 

2 Nguyên lý thứ nhất của nhiệt 

động học  

5 2,5 2,5 10 

3 Nguyên lý thứ hai của nhiệt 

động học  

5 2,5 2,5 10 

4 Trường tĩnh điện  5 2,5 2,5 10 

5 Từ trường  4 2 2 8 

6 Cảm ứng điện từ 5 2.5 2.5 10 

7 Trường điện từ 2 2 0 6 

8 Giao thoa ánh sáng  6 3 3 12 

9 Nhiễu xạ ánh sáng 4 2 2 8 

10 Quang lượng tử  5 3 2 8 

Tổng cộng 45 24 21 90 

Phân bố chi tiết chương trình 

- PHẦN 

NHIỆT 

Chương 1. Thuyết động học phân tử   

1.1. Mục đích, yêu cầu 
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1.1.1. Hiểu được một số khái niệm cơ bản về nhiệt học như: áp suất, nhiệt độ, nội năng, 

thuyết động học phân tử, phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử. 

1.1.2. Yêu cầu sinh viên đọc trước bài giảng, tham khảo tài liệu trước khi đến lớp. 

1.2. Phân phối chương trình chi tiết 

1.2.1. Một số khái niệm  

1.2.1.1. Thông số trạng thái 

1.2.1.2. Phương trình trạng thái 

1.2.1.3. Áp suất và nhiệt độ 

1.2.2. Thuyết động học phân tử chất khí  

1.2.2.1. Thuyết động học phân tử 

1.2.2.2. Phương trình cở bản của thuyết động học phân tử 

1.2.2.3. Hệ quả 1 

1.2.2.4. Hệ quả 2 

1.2.3. Nội năng  

1.2.3.1. Nội năng 

1.2.3.2. Định luật phân bố đều năng lượng theo bậc tự do 

1.2.3.3. Nội năng của khí lý tưởng 

1.2.4. Bài tập  

Chương 2. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học  

2.1. Mục đích, yêu cầu 

2.1.1. Hiểu các khái niệm về trạng thái cân bằng, quá trình cân bằng, mối quan hệ công 

và nhiệt, nắm được nguyên lý I Nhiệt động lực học và vận dụng nguyên lý I cho các 

quá trình đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích, đoạn nhiệt. 

2.1.2. Yêu cầu sinh viên đọc bài giảng và làm bài tập sau khi học xong chương. 

2.2. Phân phối chương trình chi tiết 

2.2.1. Nội năng của hệ nhiệt động, công và nhiệt  

2.2.1.1. Hệ nhiệt động 

2.2.1.2. Nội năng  

2.2.1.3. Công và nhiệt  
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2.2.2. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học  

2.2.2.1. Phát biểu 

2.2.2.2. Hệ quả 

2.2.2.3. Ý nghĩa 

2.2.3. Dùng nguyên lý thứ nhất để khảo sát các quá trình cân bằng của khí lý tưởng   

2.2.3.1. Trạng thái cân bằng và quá trình cân bằng 

2.2.3.2. Công và nhiệt trong quá trình cân bằng 

2.2.3.3. Quá trình đẳng tích 

2.2.3.4. Quá  trình đẳng áp 

2.2.3.5. Quá trình đẳng nhiệt 

2.2.3.6. Quá trình đoạn  nhiệt 

2.2.4. Bài tập  

Chương 3. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học  

3.1. Mục đích, yêu cầu 

3.1.1. Hiểu được khái niện về entropy, quá trình thuận nghịch, quá trình không thuận 

nghịch,  nội dung nguyên lý II Nhiệt động lực học, chu trình Carnot, định lý Carnot. 

3.1.2. Yêu cầu sinh viên đọc bài giảng và làm bài tập sau khi học xong chương. 

3.2. Phân phối chương trình chi tiết 

3.2.1. Các hạn chế của nguyên lý thứ nhất  

3.2.2. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch 

3.2.2.1. Định nghĩa 

3.2.2.2. Ý nghĩa của việc nghiên của quá trình này 

3.2.3. Nguyên lý thứ hai của Nhiệt động lực học  

3.2.3.1. Máy nhiệt 

3.2.3.2. Phát biểu nguyên lý hai 

3.2.4. Chu trình Carnot  

3.2.4.1. Chu trình Carnot thuận nghịch 

3.2.4.2. Định lý Carnot 

3.2.5. Biểu thức định lượng của nguyên lý II  
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3.2.6. Entropi  

3.2.6.1. Entropi 

3.2.6.2. Các tính chất của Entropi 

3.2.6.3. Nguyên lý tăng Entropi 

3.2.6.4. Ý nghĩa thống kê của Entropi và nguyên lý hai NĐLH 

3.2.7. Bài tập  

PHẦN ĐIỆN 

Chương 4. Trường tĩnh điện   

4.1. Mục đích, yêu cầu 

4.1.1. Hiểu được các khái niệm điện trường, điện thông, mặt đẳng thế, cường độ điện 

trường, điện thế. Sử dụng định lý OG trong giải bài tập. 

4.1.2. Yêu cầu sinh viên đọc bài giảng và làm bài tập sau khi học xong chương. 

4.2. Phân phối chương trình chi tiết 

4.2.1. Định luật Coulomb  

4.2.1.1. Điện tích điểm 

4.2.1.2. Định luật Coulomb tổng quá 

4.2.2. Điện trường  

4.2.3. Khái niệm điện trường 

4.2.4. Vecto cường độ điện trường 

4.2.5. Điện thông – Định lý Ostrogradski- Gauss (O-G)  

4.2.5.1. Đường sức điện trường 

4.2.5.2. Vectơ cảm ứng điện 

4.2.5.3. Điện thông 

4.2.5.4. Định lý Ostrogradski- Gauss (O-G) 

4.2.5.5. Ứng dụng 

4.2.6. Điện thế  

4.2.6.1. Công của lực tĩnh điện 

4.2.6.2. Thế năng của điện tích điểm 

4.2.6.3. Điện thế 
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4.2.6.4. Hiệu điện thế 

4.2.7. Bài tập  

Chương 5. Từ trường  

5.1. Mục đích, yêu cầu 

5.1.1. Sinh viên hiểu khái niệm từ trường, tác  dụng trường lên dòng điện và vaaijn định 

lý dòng toàn phần để giải bài tập. 

5.1.2. Yêu cầu sinh viên đọc bài giảng trước và làm bài tập sau khi học xong chương. 

5.2. Phân phối chương trình chi tiết 

5.2.1. Tương tác từ, định luật Ampe  

5.2.1.1. Thí nghiệm về tương tác từ 

5.2.1.2. Định luật Ampe 

5.2.2. Từ trường  

5.2.2.1. Khái niệm 

5.2.2.2. Nguyên lý chồng chất từ trường 

5.2.2.3. Ứng dụng  

5.2.2.4. Từ thông 

5.2.2.5. Khái niệm 

5.2.2.6. Định luật Gauss đối với từ trường 

5.2.3. Tác dụng của từ trường lên dòng điện 

5.2.3.1. Tác dụng của từ trường lên một phần tử dòng điện. Lực Ampe 

5.2.3.2. Tác dụng giữa hai dòng điện thẳng 

5.2.3.3. Khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt tring từ trường 

5.2.3.4. Thế năng của mặt kín đặt trong từ trường 

5.2.4. Công của lực từ  

5.2.5. Bài tập  

Chương 6. Cảm ứng điện từ  

6.1. Mục đích, yêu cầu: 

6.1.1. Hiểu rõ được các khái niệm và đặc trưng cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ 

về cách xác định chiều dòng điện cảm ứng.   
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6.1.2. Hiểu rõ được các khái niệm tự cảm, hệ số tự cảm, dòng điện tự cảm. Từ đó tính 

năng lượng từ trường. 

6.1.3. Yêu cầu sinh viên đọc trước bài giảng, tham khảo tài liệu chuẩn bị chủ đề liên 

quan đến nội dung chương này để trình bày trên lớp theo nhóm. 

6.2. Phân phối chương trình chi tiết 

6.2.1. Các định luật về cảm ứng từ  

6.2.1.1. Thí nghiệm Faraday 

6.2.1.2. Định luật Lenx  

6.2.1.3. Định luật cơ bản về hiện tượng cảm ứng điện từ 

6.2.2. Hiện tượng tự cảm  

6.2.2.1. Hiện tượng tự cảm 

6.2.2.2. Sức điện động tự cảm 

6.2.2.3. Hệ số tự cảm 

6.2.3. Năng lượng từ trường  

6.2.3.1. Năng lượng từ trường của ống dây điện thẳng dài vô hạn 

6.2.3.2. Năng lượng của từ trường bất kì 

6.2.4. Bài tập (2,5t) 

Chương 7. Trường điện từ  

7.1. Mục đích, yêu cầu: 

7.1.1. Hiểu được các phát biểu luận điểm thứ nhất và thứ hai của Maxwell , các phương 

trình của Maxwell – Faraday 

7.1.2. Hiểu rõ được các khái niệm trường điện từ và hệ thống các phương trình Maxwell  

7.1.3. Yêu cầu sinh viên đọc trước bài giảng, tham khảo tài liệu chuẩn bị chủ đề liên 

quan đến nội dung chương này để trình bày trên lớp theo nhóm. 

7.2. Phân phối chương trình chi tiết 

7.2.1. Luận điểm thứ nhất của Maxwell  

7.2.1.1. Phát biểu luận điểm 

7.2.1.2. Phương trình Maxwell – Faraday 

7.2.2. Luận điểm thứ hai của Maxwell   
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7.2.2.1. Phát biểu luận điểm 

7.2.2.2. Giả thuyết dòng điện dịch 

7.2.3. Trương điện từ và hệ thống các phương trình Maxwel  

7.2.3.1. Trường điện từ 

7.2.3.2. Năng lượng điện từ 

7.2.3.3. Hệ thống các phương trình Maxwell mô tả trường điện từ ở dạng tích 

phân - vi phân  

7.2.3.4. Áp dụng hệ phương trình Maxxwell vào những trường hợp cụ thể  

7.2.3.5. Ý nghĩa chung của hệ phương trình Maxwell 

PHẦN QUANG HỌC  

Chương 8. Giao thoa ánh sáng  

8.1. Mục đích, yêu cầu: 

8.1.1. Hiểu rõ được các khái niệm quang lộ, mặt trực giao, hàm sóng, cường độ sóng, 

nguyên lý chồng chất  Huyghen – Fresnen.   

8.1.2. Hiểu rõ được các hiện tượng giao thoa ánh sang, giao thoa ánh sáng do bản mỏng 

gây ra. Ứng dụng hiện tượng giao ánh sáng vào đời sống hằng ngày 

8.1.3. Yêu cầu sinh viên đọc trước bài giảng, tham khảo tài liệu chuẩn bị chủ đề liên 

quan đến nội dung chương này để trình bày trên lớp theo nhóm. 

8.2. Phân phối chương trình chi tiết 

8.2.1. Cơ sở của quang sóng  

8.2.1.1. Quang lộ 

8.2.1.2. Định lý Malus 

8.2.1.3. Cơ sở của quang học sóng 

8.2.2. Hiện tượng giao thoa ánh sáng  

8.2.2.1. Định nghĩa và điều kiện để có giao thoa ánh sáng 

8.2.2.2. Vị trí các cực đại và cực tiểu giao thoa 

8.2.2.3. Vị trí vân sáng và vân tối giao thoa 

8.2.2.4. Giao thoa với ánh sáng trắng 

8.2.3. Giao thoa ánh sáng gây bởi bản mỏng  
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8.2.3.1. Thí nghiệm Loye 

8.2.3.2. Bản mỏng có bề dày thay đổi - Vân đồng độ dày 

8.2.3.3. Giao thoa gây bởi bản mỏng có độ dày không đổi – Vân cùng độ nghiêng 

8.2.4. Ứng dụng của hiện tượng giao thoa  

8.2.4.1. Sự khử phản xạ các mặt kính (ánh sáng nhiễu): 

8.2.4.2. Giao thoa kế Rayleigh: 

8.2.4.3. Dùng giao thoa kế Michelson để xác định chiều dài của vật 

8.2.5. Bài tập   

Chương 9. Nhiễu xạ ánh sáng  

9.1. Mục đích, yêu cầu: 

9.1.1. Hiểu rõ được các khái niệm nhiễu xạ, hiện  tượng nhiễu xạ ánh sáng gây bởi chùm 

sáng song song qua một khe hẹp và qua nhiều khe hẹp. Hiểu được khái niệm cách tử 

và  phân loại cách tử. 

9.1.2. Yêu cầu sinh viên đọc trước bài giảng, tham khảo tài liệu chuẩn bị chủ đề liên 

quan đến nội dung chương này để trình bày trên lớp theo nhóm. 

9.2. Phân phối chương trình chi tiết 

9.2.1. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng  

9.2.1.1. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng qua một lỗ tròn 

9.2.1.2. Giải thích hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng 

9.2.2. Nhiễu xạ ánh sáng gây bởi chum sáng song song qua một khe hẹp  

9.2.2.1. Thí nghiệm 

9.2.2.2. Kết quả nhận xét 

9.2.3. Nhiễu xạ ánh sáng gây bởi chum sáng song song qua nhiều  khe hẹp  

9.2.3.1. Nhiễu xạ ánh sáng qua nhiều khe hẹp 

9.2.3.2. Cách tử nhiễu xạ  

9.2.3.3. Nhiễu xạ trên tinh thể 

9.2.4. Bài tập  

Chương 10. Quang lượng tử  

10.1. Mục đích, yêu cầu: 
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10.1.1. Hiểu rõ được các khái niệm bức xạ nhiệt cân bằng và các đại lượng đặc trưng của 

nó.  

10.1.2. Hiểu nội dung định Định luật Kirchoff, thuyết lượng tử Plank, các định luật  

10.1.3. Stefan – Boltzmann ,định luật Wien , thuyết Photon của Einstein, hiệu ứng 

Compton  

10.1.4. Yêu cầu sinh viên đọc trước bài giảng, tham khảo tài liệu chuẩn bị chủ đề liên 

quan đến nội dung chương này để trình bày trên lớp theo nhóm. 

10.2. Phân phối chương trình chi tiết 

10.2.1. Bức xạ nhiệt cân bằng và các đại lượng đặc trưng của nó  

10.2.1.1. Bức xạ nhiệt cân bằng 

10.2.1.2. Các đại lượng đặc trưng của bức xạ nhiệt cân bằng 

10.2.2. Định luật Kirchoff về bức xạ nhiệt cân bằng  

10.2.2.1. Định luật Kirchoff 

10.2.3. Thuyết lượng tử Plank  

10.2.3.1. Sự thất bại của thuyết sóng ánh sáng trong việc giải thích hiện tượng bức xạ 

nhiệt 

10.2.3.2. Thuyết lượng tử Plank 

10.2.3.3. Các định luật bức xạ của vật đen tuyệt đối 

10.2.3.4. Thuyết Photon của Einstein  

10.2.3.5. Nội dung thuyết phôtôn 

10.2.3.6. Hiệu ứng Compton  

10.2.4. Bài tập  

5. Tài liệu học tập: 

- Tài liệu 

chính: 

[1] Lương Duyên Bình, NXBGD, 2006, Vật lý đại cương tập 2 và 3  

[2] Lương Duyên Bình, NXBGD, 2006, Bài tập Vật lý đại cương tập 1 và 2  

- Tài liệu 

tham khảo: 
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[3] Vũ Thanh Khiết, NXBGD, 2006, Vật lý đại cương  

[4] Vũ Thanh Khiết, Bài tập Vật lý đại cương 

 

 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: Thi tự luận 

- Kiểm 

tra thường xuyên: 15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

 

II.13. Đại số 

1. Tên học phần 

- Tiếng 

Việt: Đại số 

- Số tín 

chỉ: 2 (2,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. 

Đại số bao gồm những kiến thức cơ bản về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến 

tính, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, trị riêng vectơ riêng, ánh xạ song tuyến tính, 

dạng toàn phương. 

3. Mục tiêu của học phần: 

- Sinh 

viên sau khi học xong học phần đại số sẽ được cung cấp một cách đầy đủ và có hệ 

thống các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, kiến thức về 

không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, trị riêng, vectơ riêng, ánh xạ song tuyến tính, 

dạng toàn phương. 
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- Nội 

dung kiến thức của học phần đại số là kiến thức cơ sở giúp cho sinh viên có thể tiếp 

thu các kiến thức về giải tích 2, xác suất thống kê và các kiến thức chuyên nghành 

khác có liên quan.  

- Hình 

thành, phát triển các kỹ năng cơ bản (tính toán, vận dụng, phân tích, rèn luyện các 

thao tác tư duy...). 

- Hình 

thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và kỹ năng đọc sách tài liệu, kỹ 

năng hoạt động nhóm. 

- Hình 

thành cho sinh viên tinh thần trách nhiệm trong học tập, thái độ trong học tập, cần cù, 

chăm chỉ chịu khó. 

- Có tác 

phong khoa học, khách quan, có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc tập thể. 

- Phát 

triển kỹ năng tư duy sáng tạo, yêu thích học toán. 

4. Nội dung chi tiết học phần: 

Phân bổ nội dung các chương  

TT Tên chương 
Số 

tiết 

Giảng lý 

thuyết 

Thảo luận trên 

lớp (Giải bài 

tập) 

SV tự 

nghiên cứu 

1 Đa thức một biến 2 2  4 

2 Ma trận − định thức 8 6 2 16 

3 Hệ phương trình tuyến tính 8 5 3 16 

4 Không gian vectơ 4 3 1 8 

5 Ánh xạ tuyến tính 6 4 2 12 

6 Dạng toàn phương 2 1 1 4 
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Tổng cộng 30 21 9 60 

 

Phân bổ chi tiết chương trình 

Chương 1. ĐA THỨC  

A. Mục đích, yêu cầu: 

Mục đích: Trên cơ sở kiến thức về đa thức một biến (chủ yếu đa thức bậc hai, bậc ba, 

bậc bốn) đã được học trong chương trình toán trung học phổ thông,  mục đích của 

chương là trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống, đầy đủ về đa thức một biến, các 

khái niệm về nghiệm đa thức, đa thức bất khả quy, cách tìm nghiệm đa thức bậc n, định 

lý Vies, sơ đồ Hoocner, biểu diến đa thức dưới dạng lũy thừa của một nhị thức. Thông 

qua bài tập rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích, tính toán. 

Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã được 

giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

 

 

 

 

B. Phân phối chương trình chi tiết: 

Các định nghĩa   

Phân tích đa thức ra thừa số  

Chương 2. MA TRẬN − ĐỊNH THỨC  

A. Mục đích, yêu cầu: 

Mục đích: Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống, đầy đủ kiến thức về ma trận, 

định thức, các loại ma trận, các phép toán trên ma trận, cách tính định thức. Thông qua 

các bài tập rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích, tính toán, đồng thời thấy được 

vẽ đẹp của toán học. 

Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã được 

giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

B. Phân phối chương trình chi tiết: 
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Ma trận  

Định thức   

Ma trận nghịch đảo     

Hạng của ma trận   

Chương 3. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH  

A. Mục đích, yêu cầu: 

Mục đích: Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống, đầy đủ về hệ phương trình 

tuyến tính, các loại nghiệm của hệ phương trình tuyến tính, các cách giải hệ phương trình 

tuyến tính, quan hệ giữa hệ phương trình tuyến tính và ma trận. 

Qua đó rèn luyện các kỹ năng phân tích, tính toán cho sinh viên. 

Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã được 

giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

B. Phân phối chương trình chi tiết: 

Các định nghĩa  

Hệ Cramer  

Các định lý về nghiệm của hệ phương trình tuyến tính  

Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính  

Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất  

Chương 4. KHÔNG GIAN VECTƠ  

A. Mục đích, yêu cầu: 

Mục đích: Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống, đầy đủ về không gian vectơ, 

các khái niệm độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính, cơ sở, số chiều của không gian 

vectơ…Qua đó, giúp sinh hiểu thêm khái niệm mới trong toán và vẽ đẹp của toán. 

Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã được 

giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

B. Phân phối chương trình chi tiết: 

Các định nghĩa  

Không gian vectơ con   

Sự phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính  
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Cơ sở và số chiều của không gian vectơ  Ma trận chuyển cơ sở  

Chương 5. ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH  

A. Mục đích, yêu cầu: 

Mục đích: Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống, đầy đủ về ánh xạ tuyến tính, 

biến đổi tuyến tính, các khái niệm ảnh và tạo ảnh của một không gian vectơ con, các khái 

niệm về trị riêng, vectơ riêng…Qua đó, giúp sinh hiểu thêm khái niệm mới trong toán và 

vẽ đẹp của toán. 

Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã được 

giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

B. Phân phối chương trình chi tiết: 

Ánh xạ tuyến tính  

Ma trận của ánh xạ tuyến tính  

Phép biến đổi cơ sở và ma trận chuyển cơ sở  

Trị riêng và vectơ riêng  

 

 

 

Chương 6. DẠNG TOÀN PHƯƠNG  

A. Mục đích, yêu cầu: 

Mục đích: Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống, đầy đủ kiến thức về dạng 

toàn phương, tính ứng dụng dạng toàn phương trong hình học sơ cấp, các cách biến đổi 

một dạng bậc hai về dạng toàn phương… Qua đó, giúp sinh hiểu thêm khái niệm mới 

trong toán học và vẽ đẹp của toán học. 

 Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã được 

giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

B. Phân phối chương trình chi tiết: 

Ánh xạ song tuyến tính  

Dạng toàn phương  

5. Tài liệu học tập. 
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- Tài liệu 

chính: 

[1] Bài giảng của giảng viên trực tiếp giảng dạy. 

[2] Thái Xuân Tiên  Nguyễn Viết Đức  Đặng Ngọc Dục; Đại số tuyến tính; Tài liệu 

lưu hành nội bộ; ĐH Đà Nẵng 1997. 

[3] Vũ Tuấn  Phan Đức Thành  Ngô Xuân Sơn; Giải tích toán học (III); NXB GD 

1977. 

[4] Nguyễn Đình Trí  Tạ Văn Đĩnh  Nguyễn Hồ Quỳnh; Toán học cao cấp  

(tập III); Phép tính giải tích nhiều biến số; NXB GD 2000. 

- Tài liệu 

tham khảo: 

[5] Hoàng Xuân Sính  Trần Phương Dung; Bài tập đại số tuyến tính; NXB Giáo dục; 

1999. 

[6] Nguyễn Đình Trí  Tạ Văn Đỉnh  Nguyễn Hồ Quỳnh; Bài tập toán cao cấp (tập 

một); NXB Giáo dục 1998. 

6. Hình thức kiểm tra đánh giá: Thi tự luận 

 Kiểm 

tra thường xuyên: 15% 

 Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

 Thi kết 

thúc học phần: 70% 

II.14. Kỹ thuật điện tử 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Kỹ thuật điện tử. 

-  Số tín 

chỉ: 2 (1,1) 
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2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Bao gồm những kiến thức: Linh kiện điện tử bán dẫn, các phương pháp tính toán và 

thiết kế mạch điện tử (chỉnh lưu, khuếch đại, ....) thông dụng. Nguyên lý căn bản và các 

ứng dụng thông thường của bộ khuếch đại thuật toán. Nguyên lý hoạt động của bộ nguồn 

ổn áp, ổn dòng. Phương pháp khảo sát và xây dựng đường đặc tuyến Volt–Ampe của 

diode. Các tính chất , vai trò của diode chỉnh lưu trong các mạch chỉnh lưu.Các phương 

pháp thiết lập mạch và khảo sát các tầng khuếch đại sử dụng Transistor với các cách mắc 

EC - BC - CC. Nguyên tắc làm việc và đặc trưng của các mạch ghim điện áp. Chế độ làm 

việc của các tầng khuếch đại thuật toán. Chế độ làm việc của các tầng khuếch đại so sánh. 

Nguyên tắc tạo xung từ các bộ tạo dao động dùng Transistor. Nguyên tắc tạo xung từ các 

bộ khuếch đại thuật toán. Nguyên tắc điều khiển và chế độ làm việc của Thyritor trong 

mạch chỉnh lưu công suất. 

3. Mục tiêu của học phần. 

 Kiến 

thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Nhận biết được các loại linh kiện điện tử 

+ Phân tích được nguyên lý hoạt động, đặc tuyến V-A của các linh kiện điện tử 

thông dụng. 

+ Tính toán và thiết kế được một số mạch chỉnh lưu dùng Diode bán dẫn,khuếch 

đại dùng Tranzixto lưỡng cực và Tranzixto trường. 

+ Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch khuếch đại, ghép tầng. 

+ Giải thích được nguyên tắc hoạt động của các bộ nguồn, ổn áp, ổn dòng thông 

dụng. 

 Kỹ năng: Vận dụng tốt lý thuyết đã học để giải các bài tập lý thuyết và thực hành 

thành thạo với những yêu cầu thực hành trong chương trình  

 Thái 

độ: bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, có ý thức 

kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 
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Chương 1. Các linh kiện điện tử thụ động  

1.1. Điện trở.  

1.2. .Tụ điện.  

1.3. Cuộn cảm.  

1.4. Biến áp. 

1.5. Thạch anh 

Chương 2. Các linh kiện điện tử tích cực  

2.1. Chất bán dẫn (CBD).  

2.2. Phần tử một mặt ghép P-N 

2.3. Phần tử nhiều mặt ghép P –N 

2.4. Tổng quan về IC 

Chương 3. Các linh kiện quang điện tử  

3.1. Khái niệm chung 

3.2. Quang trở (Cấu tạo, hoạt động và các mạch ứng dụng) 

3.3. Led hồng ngoại (Photo Diode) – Tế bào quang điện (Photo cell) 

3.4. Phototransistor: Cấu tạo, hoạt động và các mạch ứng dụng 

3.5. Phototriac: Cấu tạo, hoạt động và các mạch ứng dụng 

Chương 4. Các mạch điện cơ bản dùng transistor  

4.1. Các phương pháp phân cực cho BJT 

4.2. Khuếch đại 

4.3. Các dạng mạch khuếch đại của BJT 

4.4. Các mạch phân cực cho FET 

Chương 5. Khuếch đại công suất  

5.1. Khái quát chung 

5.2. Khuếch đại công suất đơn chế độ A 

5.3. Khuếch đại đẩy kéo ghép biến áp 

5.4. Khuếch đại đẩy kéo không biến áp 

5.5. Khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm 

Chương 6. Các bộ khuếch đại thuật toán  
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6.1. Đại cương 

6.2. Các đặc tính kỹ thuật của OA. 

6.3. Các mạch KĐTT thông dụng 

6.4. Một số ứng dụng của mạch KĐTT 

Chương 7. Nguồn cung cấp  

7.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc chung của bộ nguồn 

7.2. Các mạch ổn áp 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 

[1] Kỹ thuật điện tử- Đỗ Xuân Thụ - NXB giáo dục 2003 

[2] Bài tập Kỹ thuật điện tử - Đỗ Xuân Thụ - Nguyễn Viết Nguyên - NXB Giáo dục, 

2003 

- Sách 

tham khảo: 

[3] Điện tử căn bản - KS. Đỗ Thanh Hải, Nhà xuất bản thanh niên (18/07/1999) 

[4] Hệ thống bài tập về thực tạp điện tử tương tự – PTS .Nguyễn Ngọc Lâm 

[5] Kỹ thuật mạch điện tử - Phạm Minh Hà NXB Khoa học kỹ thuật 1991 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: Thi tự luận. 

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Thi kết thúc học phần: 70% 

 

II.15. Ngôn ngữ lập trình C 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Ngôn ngữ lập trình C. 

- Số tín 

chỉ: 2 (1,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
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Giới thiệu các khái niệm về thuật toán, ngôn ngữ lập trình, chương trình, các khái 

niệm cơ bản của ngôn ngữ C, các cấu trúc lập trình, phương pháp xây dựng hàm, các cấu 

trúc dữ liệu mảng, con trỏ, cấu trúc và tệp,….. . 

 

3. Mục tiêu của học phần. 

 Kiến 

thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Phương pháp và kỹ thuật lập trình cấu trúc bằng ngôn ngữ C. 

+ Nắm vững ngôn ngữ C làm công cụ lập trình cho các học phần chuyên ngành 

 Kỹ 

năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Kỹ năng lập trình: Lập trình các bài toán, gỡ lỗi (debug), tra help, kỹ năng đọc 

chương trình. 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu hỗ trợ lập trình. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 

+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

 Thái 

độ: bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, say mê, yêu 

thích lập trình, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Một số kiến thức bổ trợ  

1.1. Khái niệm về thông tin và tin học 

1.2. Các đơn vị đo thông tin 

1.3. Các hệ cơ số đếm 

1.4. Cách chuyển đổi một số từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2, 8, 16 

1.5. Cách chuyển đổi một số từ hệ cơ số 2, 8, 16 sang hệ cơ số 10 

1.6. Các phép toán trên các hệ cơ số 2, 8, 16 

1.7. Thuật toán – Chương trình 

Chương 2. Tổng quan về ngôn ngữ C  
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2.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

2.2. Các tính chất đặc trưng của ngôn ngữ 

2.3. Cấu trúc cơ bản của một chương trình C 

2.4. Môi trường làm việc 

Chương 3. Các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ C  

3.1. Từ vựng 

3.1.1. Tập ký tự 

3.1.2. Tên 

3.1.3. Từ khoá 

3.1.4. Các kiểu dữ liệu 

3.1.5. Khai báo biến 

3.1.6. Khai báo hằng 

3.2. Biểu thức 

3.2.1. Biểu thức 

3.2.2. Các phép toán: Số học, quan hệ, logic, trên bit 

3.2.3. Biểu thức gán 

3.2.4. Biểu thức điều kiện 

3.2.5. Các phép toán tăng, giảm 

3.2.6. Phép toán lấy địa chỉ 

3.2.7. Phép toán chuyển kiểu 

3.2.8. Thứ tự ưu tiên các phép toán 

3.3. Các hàm vào/ra 

3.3.1. Hàm printf() 

3.3.2. Hàm scanf() 

3.3.3. Hàm clrscr() và hàm getch() 

Chương 4. Các cấu trúc lập trình  

4.1. Câu lệnh đơn 

4.2. Câu lệnh ghép 

4.3. Cấu trúc if 
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4.4. Câu lện switch 

4.5. Cấu trúc lặp 

4.5.1. Cấu trúc while 

4.5.2. Cấu trúc do 

4.5.3. Cấu trúc for 

4.6. Lệnh break và continue 

4.7. Lệnh goto 

4.8. Bài tập 

Chương 5. Mảng và con trỏ  

5.1. Con trỏ 

5.1.1. Khái niệm và khai báo con trỏ 

5.1.2. Toán tử & và toán tử * 

5.1.3. Các phép toán trên con trỏ 

5.14. Con trỏ void* 

5.1.5. Con trỏ đa cấp 

5.2. Mảng 

5.2.1. Khái niệm và định nghĩa 

5.2.2. Khai báo và truy nhập mảng 1 chiều, mảng 2 chiều. 

5.2.3. Xâu ký tự 

5.2.4. Khai báo và khởi tạo giá trị đầu cho mảng 1 chiều, 2 chiều. 

5.3. Liên hệ giữa con trỏ và mảng 

5.3.1. Con trỏ và mảng 1 chiều 

5.3.2. Con trỏ đa cấp và mảng 2 chiều 

5.3.3. Mảng các con trỏ 

5.4. Cấp phát động 

5.4.1. Hàm malloc() 

5.4.2. Hàm calloc() 

5.4.3. Hàm free() 

5.5. Bài tập 
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Chương 6. Hàm  

6.1. Giới thiệu 

6.1.1. Giới thiệu về chương trình con 

6.1.2. Các module chương trình trong C 

6.1.3. Thư viện và các hàm toán học. 

6.2. Khai báo và định nghĩa hàm 

6.2.1. Các ví dụ 

6.2.2. Định nghĩa hàm 

6.2.3. Hàm nguyên mẫu 

6.2.4. Các tệp tiêu đề 

6.3. Tham số trong lời gọi hàm 

6.3.1. Một số khái niệm 

6.3.2. Truyền tham số 

6.3.3. Tham số hình thức của hàm là mảng và con trỏ 

6.4. Cấp lưu trữ và phạm vi của các đối tượng 

6.4.1. Khái niệm 

6.4.2. Kiểu phạm vi trong chương trình C 

6.4.3. Tệp project 

6.5 Con trỏ hàm 

6.5.1. Khái niệm 

6.5.2. Khai báo biến con trỏ hàm 

6.5.3. Tham số hình thức của hàm là con trỏ hàm 

6.6. Đệ quy 

6.7. Bài tập 

Chương 7. Cấu trúc  

7.1. Cấu trúc 

7.1.1. Khái niệm và định nghĩa 

7.1.2. Khai báo cấu trúc 

7.1.3. Đặt tên kiểu dữ liệu bằng typedef 
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7.1.4. Các thao tác trên biến cấu trúc 

7.1.5. Truyền biến cấu trúc cho hàm 

7.2. Kiểu hợp 

7.2.1. Đặt vấn đề 

7.2.2. Khai báo kiểu dữ liệu union 

7.3 Cấu trúc tự trỏ và danh sách kết nối 

7.4. Bài tập 

Chương 8. Tệp  

8.1. Giới thiệu 

8.2. Các khái niệm 

8.2.1. Đường dẫn 

8.2.2. Thẻ tệp 

8.2.3. Các thông tin về tệp 

8.2.4. Các kiểu vào ra với tệp 

8.3. Kênh nhập xuất và các hàm thao tác vào ra với tệp qua vùng đệm 

8.3.1. Khái niệm 

8.3.2. Con trỏ tệp 

6.3.3. Một số hàm làm việc với tệp 

8.3.4. Truy xuất vào ra ngẫu nhiên 

8.3.5. Các kênh nhập xuất stdin, stdout 

8.4. Các hàm thao tác với tệp mức thấp 

8.4.1. Tổng quan về các hàm vào ra mức thấp 

8.4.2. Một số hàm vào ra mức thấp thông dụng  

8.5. Bài tập 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 

[1]. GS. Phạm Văn Ất, Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao, Nhà xuất bản Giao thông 

vận tải 2006 
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[2]. TS. Quách Tuấn Ngọc, Ngôn ngữ lập trình C, Nhà xuất bản Thống kê, 2003. 

- Sách 

tham khảo: 

[3]. Nguyễn Thanh Thuỷ, Tạ Tuấn Anh, Nhập môn lập trình ngôn ngữ C, NXB Khoa học 

& Kỹ thuật, 2005. 

[4]. Nguyễn Thanh Thuỷ, Tạ Tuấn Anh, Bài tập lập trình C, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 

2005.[5]. Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải, Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ 

C(Tập 1, 2), Nhà xuất bản Giáo dục, 1998. 

[6]. Ngô Trung Việt, Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Bài tập - Bài giảng - Lời giải mẫu), 

Nhà Xuất bản Thống kê, 2003. 

[7]. Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie, The C Programming Language, 

Published by Prentice-Hall in 1988 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: Thi thực hành trên máy tính. 

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Thi kết 

thúc học phần: 70%  

  

II.16. Xác suất và thống kê B 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

việt: XÁC SUẤT & THỐNG KÊ B 

- Số tín 

chỉ: 2 (2,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Xác suất và thống kê bao gồm các kiến thức cơ bản như: giải tích tổ hợp; khái niệm 

xác suất; các phép toán xác suất; định lý xác suất toàn phần, Bayes; biến ngẫu nhiên; các 
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phân phối xác suất thường gặp; ứng dụng biến ngẫu nhiên trong thực tiển, lý thuyết mẫu; 

ước lượng tham số, kiểm định giả thiết. 

3. Mục tiêu của học phần: 

- Sinh 

viên sau khi học xong học phần xác suất − thống kê sẽ được cung cấp một cách đầy 

và có hệ thống các kiến thức về giải tích tổ hợp; xác suất; các phép toán về xác suất; 

biến ngẫu nhiên; các phân phối xác suất thường gặp, các định lý về tính gần đúng, các 

ứng dụng trong sử lý số liệu mẫu điều tra thực nghiệm, lý thuyết mẫu, các ước lượng 

khoảng, bài toán kiểm định giả thiết. 

- Hiểu 

biết kiến thức toán học mới  Nhận biết được vẽ đẹp của toán và tính ứng dụng của 

nó trong thực tiến... 

- Hình 

thành, phát triển các kỹ năng cơ bản như là tính toán, vận dụng, phân tích, các thao 

tác tư duy... 

- Ký 

năng thu thập số liệu điều tra và đặc biệt là kỹ năng phân tích, xử lý số liệu điều tra. 

- Hình 

thành và phát triển các kỹ năng tự học tự nghiên cứu và kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ 

năng giao tiếp... 

- Hình 

thành cho SV tinh thần trách nhiệm trong học tập, cần cù, chăm chỉ chịu khó... 

- Có tác 

phong khoa học, khách quan, có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc tập thể...  

- Phát 

triển kỹ năng tư duy sáng tạo, yêu thích môn học... 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Phân bổ nội dung các chương 
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TT Tên chương Số tiết 
Giảng lý 

thuyết 

Thảo luận 

trên lớp 

SV tự 

nghiên cứu 

1 Giải tích tổ hợp 2 1 1 4 

2 Xác suất 5 3 2 10 

3 Biến ngẫu nhiên 11 7 4 22 

4 Lý thuyết mẫu 3 2 1 6 

5 Ước lượng tham số 4 2 2 8 

6 Kiểm định giả thiết 5 3 2 10 

Tổng cộng 30 20 10 60 

 

Phân bổ chi tiết chương trình 

PHẦN 1. XÁC SUẤT  

Chương 1. GIẢI TÍCH TỔ HỢP  

1.1. Mục đích, yêu cầu: 

1.1.1. Mục đích: Trên cơ sở kiến thức về giải tích tổ hợp đã được học trong chương trình 

toán trung học phổ thông, mục đích của chương là trình bày một cách có hệ thống, 

đầy đủ các kiến thức về giải tích tổ hợp như là giai thừa, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. 

Bổ sung quy tắc đếm theo lối nhân và tăng cường một lượng lớn bài tập có độ khó, có 

nhiều khả năng có thể xảy ra qua đó giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng phân tích, 

kỹ năng vận dụng công thức, kỹ năng tính toán. 

1.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã 

được giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

1.2. Phân phối chương trình chi tiết: 

1.2.1. Giai thừa  Hoán vị  Chỉnh hợp –Tổ hợp  

1.2.2. Quy tắc đếm theo lối nhân  

Chương 2. XÁC SUẤT  

2.1. Mục đích, yêu cầu: 
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2.1.1. Mục đích: Trên cơ sở kiến thức về xác suất đã được học trong chương trình toán 

trung học phổ thông, mục đích của chương là trình bày một cách có hệ thống, đầy đủ 

các kiến thức về xác suất như là định nghĩa xác suất, các phép tính xác suất, công 

thức xác suất toàn phần, công thức Bayes. Tăng cường một lượng lớn bài tập có độ 

khó, có nhiều khả năng có thể xảy ra qua đó giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng 

phân tích, kỹ năng vận dụng công thức, kỹ năng tính toán. 

2.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã 

được giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

2.2. Phân phối chương trình chi tiết: 

2.2.1. Phép thử ngẫu nhiên  Xác suất  Định nghĩa và các tính chất  

2.2.2. Phép toán xác suất  Công thức xác suất toàn phân và công thức Bayes  

Chương 3. BIẾN NGẪU NHIÊN   

3.1. Mục đích, yêu cầu: 

3.1.1. Mục đích: Trang bị cho sinh viên kiến thức về biến ngẫu nhiên, các khái niệm như 

là kỳ vọng, phương sai…và ý nghĩa ứng dụng của chúng trong bài toán thực tế. Các 

phân phối xác suất thường gặp và các mô hình bài toán thực tế. Tăng cường một 

lượng lớn bài tập có độ khó, có nhiều khả năng có thể xảy ra qua đó giúp sinh viên 

rèn luyện các kỹ năng phân tích, kỹ năng vận dụng công thức, kỹ năng tính toán. 

3.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã 

được giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

3.2. Phân phối chương trình chi tiết: 

3.2.1. Định nghĩa biến ngẫu nhiên  

3.2.2. Bảng phân phối xác suấtHàm phân phối xác suấtCác tham số đặc trưng  

3.2.3. Các phân phối xác suất thường gặp  

3.2.4. Bài toán tính gần đúng của phân phối B(n;p)  

3.2.5. Biến ngẫu nhiên n  chiều  

PHẦN 2. THỐNG KÊ  

Chương 4. LÝ THUYẾT MẪU  
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4.1. Mục đích, yêu cầu: 

4.1.1. Mục đích: Trang bị cho sinh viên kiến thức về lý thuyết mẫu, ý nghĩa của việc 

chọn mẫu trong thực tiển điều tra xã hội học. Thông qua các bài toán điều tra mẫu 

giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng phân tích, kỹ năng vận dụng công thức, kỹ năng 

tính toán. 

4.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã 

được giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

4.2. Phân phối chương trình chi tiết: 

4.2.1. Đặt vấn đề (tại sao phải chọn mẫu)  

4.2.2. Bảng phân phối  Hàm phân phối  Các tham số đặc trưng.  

Chương 5. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ                                           

5.1. Mục đích, yêu cầu: 

5.1.1. Mục đích: Trang bị cho sinh viên kiến thức về ước lượng tham số, ước lượng 

điểm, ước lượng khoảng… 

Thông qua các mô hình bài toán ước lượng tham số dựa trên mẫu điều tra giúp sinh viên 

hiểu được ý nghĩa của ước lượng trong việc khảo sát, đánh giá thông tin. 

5.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã 

được giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

5.2. Phân phối chương trình chi tiết: 

5.2.1. Các khái niệm cơ bản  

5.2.2. Ước lượng điểm  Ước lượng khoảng  Ước lượng khoảng cho trung bình  Ước 

lượng khoảng cho tỉ lệ  

5.2.3. Bài toán xác định cở mẫu  Bài toán ước lượng tổng thể  

 

Chương 6. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT  

6.1. Mục đích, yêu cầu: 

6.1.1. Mục đích: Đây là kiến thức trọng tâm của thống kê nhằm trang bị cho sinh viên 

kiến thức về kiểm định giả thiết với hai mô hình kiểm định: kiểm định cho trung bình 

, kiểm định cho tỉ lệ. Trang bị cho sinh viên các mô hình kiểm định cụ thể, qua đó 
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giúp sinh viên hiểu được ý nghĩa thực tiển của việc dựa trên mẫu điều tra thực 

nghiệm đưa ra nhận xét, kết luận về một một thông tin nào đó đối với một loại đối 

tượng. 

6.1.2. Yêu cầu: Sinh viên đọc trước tài liệu, nghiên cứu trước một số dạng bài tập đã 

được giao trong các tiết học trước và đồng thời nêu các thắc mắc cần giải đáp.  

6.2. Phân phối chương trình chi tiết: 

6.2.1. Đặt vấn đề  Bài toán kiểm định giả thiết  

6.2.2. Bài toán kiểm định giả thiết cho trung bình  

6.2.3. Bài toán kiểm định giả thiết cho tỉ lệ  

6.2.4. Bài toán xác định cở mẫu  Bài toán ước lượng  tổng thể  

6.2.5. Bài toán so sánh  

5. Tài liệu học tập 

- Tài liệu 

chính: 

[1] Bài giảng của GV phụ trách môn học 

[2] Tống Đình Quỳ; Giáo trình xác suất và thống kê; NXBĐH QG Hà Nội 2003. 

[3] Lê Khánh Luận  Nguyễn Thanh Sơn  Phạm Trí Cao; Bài tập xác suất và thống kê; 

NXB Thống kê 2006. 

- Tài liệu 

tham khảo: 

[4] Đặng Hùng Thắng; Thống kê và ứng dụng; NXB GD 1999. 

[5] TS. Trần Thái Ninh; Hướng dẫn giải bài tập xác suất và thống kê; NXB Thống kê 

2002. 

Và một số tài liệu tham khảo khác. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: Thi tự luận. 

- Kiểm 

tra thường xuyên: 15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 



Trang 98 

 

- Thi kết 

thúc học phần: 70% 

II.17. Giáo dục thể chất – Học phần 1 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Giáo dục thể chất – Học phần 1 

- Số tín 

chỉ: 1 (1,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ thuật cơ bản về môn điền kinh, luật thi 

đấu và cách thức tập luyện môn điền kinh, phát triển sự khéo léo, mềm mại các động tác 

của bài thể dục phát triển chung.  

3. Mục tiêu của học phần.  

Chương trình môn giáo dục thể chất nhằm cung cấp những kiến thức và những kỹ 

năng cơ bản, giúp sinh viên hiểu và vận dụng tập các môn thể thao, tăng cường sức khoẻ. 

Thông qua các bài tập TDTT sẽ thu hút sinh viên tự giác, tích cực tham gia rèn luyện 

thân thể, đáp ứng yêu cầu xây dựng con người mới phát triển toàn diện, để phục vụ xã 

hội, góp phần phát triển toàn diện cho sinh viên và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Lý thuyết chung môn thể dục tay không, môn điền kinh  

1.1. Định nghĩa, phân loại bài thể duc tay không , Bài thể dục tự do, các giai đoạn 

trong chạy cư ly ngắn. 

1.2.  Ư nghĩa và tác dụng của Bài thể dục tay không, rèn luyện các tổ chất cho sinh 

viên sự khéo léo, phát triển sức nhanh, tốc độ, sức mạnh và sức bền. 

1.3.  Lịch sử phát triển môn điền kinh thế giới và Việt Nam  

Chương 2. Kỹ thuật động tác Bài thể dục, Kỹ thuật môn chạy ngắn  

2.1. Kỹ thuật Bài thể dục liên hoàn 40 động tác. 

2.2. Kỹ thuật chạy ngắn 100m 

2.2.1. Kỹ thuật xuất phát thấp. 
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2.2.2. Kỹ thuật lao sau xuất phát. 

2.2.3. Kỹ thuật chạy giữa quãng. 

2.2.4. Kỹ thuật về đích 

 

Chương 3. Kỹ thuật động tác Bài thể dục, Kỹ thuật môn chạy ngắn  

3.1. Sân bãi, dụng cụ thi đấu. 

3.2. Trọng tài. 

5. Tài liệu học tập. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN ĐIỀN KINH 

[1] Giáo trình giảng dạy: môn điền kinh, bài giảng môn chạy, môn nhảy cao, môn đẩy tạ. 

[2] Điền kinh, sách giáo khoa dùng cho sinh viên ĐHTDTT,  Ủy Ban TDTT trường 

ĐHTDTT1, NXB TDTT Hà Nội, 2000. 

[3] Điền kinh, Sách dùng cho sinh viên Đại học TDTT, Dương Nghiệp Chí - Nguyễn 

Kim Minh, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội 1996. 

[4] Luật điền kinh, Quang Hưng - Chí Trung, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội 1997. 

[5] Luật điền kinh, Tổng cục TDTT, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội, 2004. 

6. Hình thức kiểm tra đánh giá. 

Kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần: Thực hành  

- Dự lớp: 15 Tuần x 0/ tuần: 30 Tiết 

- Nhận thức và thái độ học tập  ( trọng số 30%)  

- Kiểm tra thường xuyên  ( trọng số 20%) 

- Thi kết thúc học phần   ( trọng số 50%) 

      

II.18. Giáo dục thể chất – Học phần 2 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Giáo dục thể chất – Học phần 2 

- Số tín 

chỉ: 1 (1,0) 
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2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ thuật cơ bản về môn điền kinh, các 

môn chạy, nhảy, một số luật thi đấu cơ bản và cách thức tập luyện môn điền kinh, phát 

triển sự khéo léo, sức nhanh, sức mạnh, sức bền, nhằm hoàn thiện nâng cao sức khỏe, 

hoàn thiện góp phần rèn luyện tác phong con người. 

 

3. Mục tiêu của học phần.  

Chương trình môn giáo dục thể chất nhằm cung cấp những kiến thức và những kỹ 

năng cơ bản, giúp sinh viên hiểu và vận dụng tập các môn thể thao, tăng cường sức khoẻ, 

phòng ngừa một số bệnh. Thông qua các bài tập TDTT sẽ thu hút sinh viên tự giác, tích 

cực tham gia rèn luyện thân thể, đáp ứng yêu cầu xây dựng con người mới phát triển toàn 

diện, để phục vụ xã hội, góp phần phát triển toàn diện cho sinh viên và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ học tập, góp phần xây dựng nhân cách con người đáp ứng nhu cầu xây dựng và 

phát triển đất nước. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Lý thuyết chung môn thể dục tay không, môn điền kinh  

1.1. Định nghĩa, phân loại các môn chạy, môn nhảy cao, nhảy xa và các giai đoạn 

trong chạy bền ( Cự ly trung bình). 

1.2.  Ý nghĩa và tác dụng của môn điền kinh nhằm rèn luyện các tổ chất cho sinh 

viên sự phản xạ nhanh, phát triển sức nhanh, tốc độ, sức mạnh và sức bền. 

1.3.  Lịch sử phát triển môn điền kinh thế giới và Việt Nam  

Chương 2. Kỹ thuật các môn nhảy cao, nhảy xa và Chạy bền  

2.1. Kỹ thuật mô nhảy cao 

2.1.1. Kỹ thuật chạy đà 

2.1.2. Kỹ thuật đặt chân dậm nhảy 

2.1.3. Kỹ thuật đá lăng qua xà  

2.1.4. Kỹ thuật tiếp đất ( Nệm) 

2.2. Kỹ thuật môn nhảy xa 

2.2.1. Kỹ thuật chạy đà 
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2.2.2. Kỹ thuật dậm nhảy 

2.2.3. Kỹ thuật bước bộ trên không 

2.2.4. Kỹ thuật tiếp đất 

2.3. Kỹ thuật chạy bền ( cự ly trung bình) 

2.3.1. Kỹ thuật xuất phát 

2.3.2. Kỹ thuật chạy lao sau xuất phát 

2.3.3. Kỹ thuật chạy giữa quãng 

2.3.4. Kỹ thuật về đích 

Chương 3. Luật điền kinh  

3.1. Sân bãi, hố nhảy xa; nệm nhảy cao; dụng cụ thi đấu. 

3.2. Trọng tài. 

5. Tài liệu học tập. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN ĐIỀN KINH 

[1] Giáo trình giảng dạy: môn điền kinh, bài giảng môn chạy, môn nhảy cao, môn đẩy tạ. 

[2] Điền kinh, sách giáo khoa dùng cho sinh viên ĐHTDTT,  Ủy Ban TDTT trường 

ĐHTDTT1, NXB TDTT Hà Nội, 2000. 

[3] Điền kinh, Sách dùng cho sinh viên Đại học TDTT, Dương Nghiệp Chí - Nguyễn 

Kim Minh, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội 1996. 

[4] Luật điền kinh, Quang Hưng - Chí Trung, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội 1997. 

[5] Luật điền kinh, Tổng cục TDTT, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội, 2004. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá. 

  Kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần: Thực hành  

- Dự lớp: 15 Tuần x 0/ tuần: 30 Tiết 

- Nhận thức và thái độ học tập ( trọng số 30%)  

- Kiểm tra thường xuyên ( trọng số 20%) 

- Thi kết thúc học phần ( trọng số 50%)  

 

II.19. Giáo dục thể chất – Học phần 3 

1. Tên học phần.  
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- Tiếng 

Việt: Giáo dục thể chất – Học phần 3 

- Số tín 

chỉ: 1 (1,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ thuật cơ bản về các môn thể thao tự 

chọn như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, một số điều luật thi đấu cơ bản và cách thức 

tập luyện các môn thể thao tự chọn, phát triển sự khéo léo, sức nhanh, sức mạnh, sức bền, 

độ chính xác của kỹ thuật trong các môn thể thao tự chọn, biết vận dụng trong tập luyện 

và thi đấu nhằm nâng cao sức khỏe, hoàn thiện góp phần rèn luyện tác phong con người. 

3. Mục tiêu của học phần.  

Chương trình môn giáo dục thể chất nhằm cung cấp những kiến thức và những kỹ 

năng cơ bản, giúp sinh viên hiểu và vận dụng tập các môn thể thao, tăng cường sức khoẻ, 

phòng ngừa một số bệnh. Thông qua các bài tập TDTT, các môn thể thao tự chọn sẽ thu 

hút sinh viên tự giác, tích cực tham gia rèn luyện thân thể, biết vận dụng tập luyện và tổ 

chức và tham gia thi đấu các giải thể thao nhằm rèn luyện nâng cao sức khỏe đáp ứng nhu 

cầu công góp phần phát triển toàn diện cho sinh viên và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, 

phát triển hài hòa về trí lực và thể lực, xây dựng nhân cách con người đáp ứng nhu cầu 

xây dựng và phát triển đất nước. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Lý thuyết ( Các môn bóng đá; bóng chuyền; cầu lông)  

1.1. Định nghĩa, phân loại các môn thể thao tự chọn ( Bóng đá; bóng chuyền; cầu 

lông). 

1.2.  Ý nghĩa và tác dụng của việ tập luyện các các môn thể thao tự chọn nhằm rèn 

luyện các tổ chất cho sinh viên sự khéo léo, mềm dẻo phản xạ nhanh, phát triển sức 

nhanh, tốc ðộ, sức mạnh và sức bền, hiểu biết và vận dụng tập luyện thýờng xuyên 

nâng cao sức khỏe. 

1.3.  Lịch sử phát triển môn bóng ðá; bóng chuyền; cầu lông  thế giới và Việt Nam  

Chương 2. Kỹ thuật các thể thao tự chọn  
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2.1. Kỹ thuật môn bóng đá 

2.1.1. Kỹ thuật đá bóng bằng lòng 

2.1.2. Kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện 

2.1.3. Kỹ thuật ném biên  

2.1.4. Kỹ thuật đánh đầu 

2.1.5. Kỹ thuật dẫn bóng 

2.1.6. Kỹ thuật khống chế bóng 

2.1.7. Kỹ chiến thuật tấn công và phòng thủ 

2.2. Kỹ thuật môn bóng chuyền 

2.2.1. Kỹ thuật đệm bóng 

2.2.2. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay 

2.2.3. Kỹ thuật di chuyển đệm bóng 

2.2.4. Kỹ thuật di chuyền chuyền bóng 

2.2.5. Kỹ thuật phát bóng cao tay 

2.2.6. Kỹ thuật phát bóng thấp tay 

2.2.7. Kỹ chiến thuật tấn công và phòng thủ 

2.3. Kỹ thuật môn cầu lông 

2.3.1. Kỹ thuật đánh cầu cao xa ( Lốp cầu) 

2.3.2. Kỹ thuật đập cầu 

2.3.3. Kỹ thuật phát cầu thuật tay 

2.3.4. Kỹ thuật phát cầu trái tay 

2.3.5. Kỹ thuật di chuyển đỡ cầu 

2.3.6. Kỹ thuật tấn công và phòng thủ 

Chương 3. Luật cơ bản các môn bóng đá; bóng chuyền; cầu lông  

3.1. Sân bãi, dụng cụ thi đấu.Bóng đá; bóng chuyền, cầu lông, cờ, còi 

3.2. Trọng tài. 

5. Tài liệu học tập. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN BÓNG CHUYỀN 

[1] Kỹ thuật môn bóng chuyền - Ủy ban TDTT  
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[2] Hướng dẫn tập luyện Bóng Chuyền - Ủy ban TDTT  

[3] Luật Bóng Chuyền - Nhà xuất bản TDTT Hà nội - 2007 

[4] Huấn luyện thể lực cho VĐV Bóng Chuyền. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN CẦU LÔNG 

[1] Trường Đại học TDTT (1998) Cầu lông - NXB TDTT Hà Nội 

[2] Trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng (2003) Giáo trình Cầu lông  

[3] Lê Thanh Sang (1995) Tập đánh Cầu lông - NXB TDTT 

[4] Nguyễn Hạc Thúy (1995) Những yếu tố chiến thuật của Cầu lông nâng cao - NXB 

TDTT 

[5] Đ. Rưbakop - M. Istielman (1978) Giảng dạy kỹ chiến thuật Cầu lông - NXB TDTT 

Matxcơva. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN BÓNG ĐÁ 

[1]  UB TDTT (1994) Luật Cầu lông - NXB TDTT  

[2] Bóng đá kỹ thuật và chiến thuật . (Nhóm nhân văn – NXB Trẻ năm 2005) 

[3] Giáo trình bóng đá. (TS. Phạm Quang – NXB Đại học Sư Phạm) 

[4] Luật bóng đá 5 người. (Uỷ ban thể dục thể thao) 

[5] Luật bóng đá 7 người. (Uỷ ban thể dục thể thao) 

[6] Luật bóng đá 11 người. (Uỷ ban thể dục thể thao) 

[7] Những điều cần biết về môn bóng đá. (Huyền Trang, Kiến Văn – NXBTDTT) 

[8] Hướng dẫn tập luyện kỹ chiến thuật Bóng đá. (Nguyễn Quang Dũng – NXBTDTT 

6. Hình thức kiểm tra đánh giá. 

  Kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần: Thực hành  

- Dự lớp: 15 Tuần x 0/ tuần: 30 Tiết 

- Nhận thức và thái độ học tập ( trọng số 30%)  

- Kiểm tra thường xuyên ( trọng số 20%) 

- Thi kết thúc học phần ( trọng số 50%) 

             

II.20. Giáo dục thể chất – Học phần 4 

1. Tên học phần.  
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- Tiếng 

Việt: Giáo dục thể chất – Học phần 4 

- Số tín 

chỉ: 1 (1,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ thuật cơ bản về các môn thể thao tự 

chọn như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, một số điều luật thi đấu cơ bản và cách thức 

tập luyện các môn thể thao tự chọn, phát triển sự khéo léo, sức nhanh, sức mạnh, sức bền, 

độ chính xác của kỹ thuật trong các môn thể thao tự chọn, biết vận dụng trong tập luyện 

và thi đấu nhằm nâng cao sức khỏe, hoàn thiện góp phần rèn luyện tác phong con người. 

 

3. Mục tiêu của học phần.  

Chương trình môn giáo dục thể chất nhằm cung cấp những kiến thức và những kỹ 

năng cơ bản, giúp sinh viên hiểu và vận dụng tập các môn thể thao, tăng cường sức khoẻ, 

phòng ngừa một số bệnh. Thông qua các bài tập TDTT, các môn thể thao tự chọn sẽ thu 

hút sinh viên tự giác, tích cực tham gia rèn luyện thân thể, biết vận dụng tập luyện và tổ 

chức và tham gia thi đấu các giải thể thao nhằm rèn luyện nâng cao sức khỏe đáp ứng nhu 

cầu công góp phần phát triển toàn diện cho sinh viên và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, 

phát triển hài hòa về trí lực và thể lực, xây dựng nhân cách con người đáp ứng nhu cầu 

xây dựng và phát triển đất nước. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Lý thuyết ( Các môn bóng đá; bóng chuyền; cầu lông)  

1.1. Định nghĩa, phân loại các môn thể thao tự chọn ( Bóng đá; bóng chuyền; cầu 

lông). 

1.2.  Ý nghĩa và tác dụng của việ tập luyện các các môn thể thao tự chọn nhằm rèn 

luyện các tổ chất cho sinh viên sự khéo léo, mềm dẻo phản xạ nhanh, phát triển sức 

nhanh, tốc độ, sức mạnh và sức bền, hiểu biết và vận dụng tập luyện thường xuyên 

nâng cao sức khỏe. 

1.3.  Lịch sử phát triển môn bóng đá; bóng chuyền; cầu lông  thế giới và Việt Nam  
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Chương 2. Kỹ thuật các thể thao tự chọn  

2.1. Kỹ thuật môn bóng đá 

2.1.1. Kỹ thuật đá bóng bằng lòng 

2.1.2. Kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện 

2.1.3. Kỹ thuật ném biên  

2.1.4. Kỹ thuật đánh đầu 

2.1.5. Kỹ thuật dẫn bóng 

2.1.6. Kỹ thuật khống chế bóng 

2.1.7. Kỹ chiến thuật tấn công và phòng thủ 

2.2. Kỹ thuật môn bóng chuyền 

2.2.1. Kỹ thuật đệm bóng 

2.2.2. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay 

2.2.3. Kỹ thuật di chuyển đệm bóng 

2.2.4. Kỹ thuật di chuyền chuyền bóng 

2.2.5. Kỹ thuật phát bóng cao tay 

2.2.6. Kỹ thuật phát bóng thấp tay 

2.2.7. Kỹ chiến thuật tấn công và phòng thủ 

2.3. Kỹ thuật môn cầu lông 

2.3.1. Kỹ thuật đánh cầu cao xa ( Lốp cầu) 

2.3.2. Kỹ thuật đập cầu 

2.3.3. Kỹ thuật phát cầu thuật tay 

2.3.4. Kỹ thuật phát cầu trái tay 

2.3.5. Kỹ thuật di chuyển đỡ cầu 

2.3.6. Kỹ thuật tấn công và phòng thủ 

Chương 3. Luật cơ bản các môn bóng đá; bóng chuyền; cầu lông  

3.1. Sân bãi, dụng cụ thi đấu.Bóng đá; bóng chuyền, cầu lông, cờ, còi 

3.2. Trọng tài. 

5. Tài liệu học tập. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN BÓNG CHUYỀN 
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[1] Kỹ thuật môn bóng chuyền - Ủy ban TDTT  

[2] Hướng dẫn tập luyện Bóng Chuyền - Ủy ban TDTT  

[3] Luật Bóng Chuyền - Nhà xuất bản TDTT Hà nội - 2007 

[4] Huấn luyện thể lực cho VĐV Bóng Chuyền. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN CẦU LÔNG 

[1] Trường Đại học TDTT (1998) Cầu lông - NXB TDTT Hà Nội 

[2] Trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng (2003) Giáo trình Cầu lông  

[3] Lê Thanh Sang (1995) Tập đánh Cầu lông - NXB TDTT 

[4] Nguyễn Hạc Thúy (1995) Những yếu tố chiến thuật của CL nâng cao – NXTDTT 

[5] Đ. Rưbakop - M. Istielman (1978) Giảng dạy kỹ chiến thuật Cầu lông - NXB TDTT 

Matxcơva. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN BÓNG ĐÁ 

[1]  UB TDTT (1994) Luật Cầu lông - NXB TDTT  

[2] Bóng đá kỹ thuật và chiến thuật . (Nhóm nhân văn – NXB Trẻ năm 2005) 

[3] Giáo trình bóng đá. (TS. Phạm Quang – NXB Đại học Sư Phạm) 

[4] Luật bóng đá 5 người. (Uỷ ban thể dục thể thao) 

[5] Luật bóng đá 7 người. (Uỷ ban thể dục thể thao) 

[6] Luật bóng đá 11 người. (Uỷ ban thể dục thể thao) 

[7] Những điều cần biết về môn bóng đá. (Huyền Trang, Kiến Văn – NXBTDTT) 

[8] Hướng dẫn tập luyện kỹ chiến thuật Bóng đá. (Nguyễn Quang Dũng – NXBTDTT 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá. 

  Kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần: Thực hành  

- Dự lớp: 

15 Tuần x 0/ tuần: 30 Tiết 

- Nhận 

thức và thái độ học tập ( trọng số 30%)  

- Kiểm 

tra thường xuyên ( trọng số 20%) 
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- Thi kết 

thúc học phần ( trọng số 50%) 

 

II.21. Giáo dục thể chất – Học phần 5 

1. Tên học phần.  

- Tiếng 

Việt: Giáo dục thể chất – Học phần 5 

- Số tín 

chỉ: 1 (1,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ thuật cơ bản về các môn thể thao tự 

chọn như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, một số điều luật thi đấu cơ bản và cách thức 

tập luyện các môn thể thao tự chọn, phát triển sự khéo léo, sức nhanh, sức mạnh, sức bền, 

độ chính xác của kỹ thuật trong các môn thể thao tự chọn, biết vận dụng trong tập luyện 

và thi đấu nhằm nâng cao sức khỏe, hoàn thiện góp phần rèn luyện tác phong con người. 

3. Mục tiêu của học phần.  

Chương trình môn giáo dục thể chất nhằm cung cấp những kiến thức và những kỹ 

năng cơ bản, giúp sinh viên hiểu và vận dụng tập các môn thể thao, tăng cường sức khoẻ, 

phòng ngừa một số bệnh. Thông qua các bài tập TDTT, tập luyện các môn thể thao tự 

chọn sẽ thu hút sinh viên tự giác, tích cực tham gia rèn luyện thân thể, biết vận dụng tập 

luyện và tổ chức và tham gia thi đấu các giải thể thao nhằm rèn luyện nâng cao sức khỏe 

đáp ứng nhu cầu công góp phần phát triển toàn diện cho sinh viên và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ học tập, pháp triển hài hòa cả về trí lực và thể lực, xây dựng nhân cách con 

người đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.đáp ứng 

nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước gia đoạn hiện nay. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Lý thuyết Điền kinh; môn bóng đá; bóng chuyền; cầu lông)  

1.1. Định nghĩa phân loại các môn điền kinh( Môn chạy ngắn,chạy bền,  môn nhảy 

Cao , nhảy xa) 
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1.2. Định nghĩa, phân loại các môn thể thao tự chọn ( Bóng đá; bóng chuyền; cầu 

lông). 

1.3.  Ý nghĩa và tác dụng của việc tập luyện các các môn điền kinh, tập luyện các 

môn thể thao tự chọn nhằm rèn luyện các tổ chất cho sinh viên sự khéo léo, mềm dẻo 

phản xạ nhanh, phát triển sức nhanh, tốc độ, sức mạnh và sức bền, hiểu biết và vận 

dụng tập luyện thường xuyên nâng cao sức khỏe. 

1.4.  Lịch sử phát triển môn Điền kinh, các môn bóng đá; bóng chuyền; cầu lông  

trên thế giới và Việt Nam  

Chương 2. Kỹ thuật các thể thao tự chọn  

2.1. Kỹ thuật các môn điền kinh 

2.1.1. Kỹ thuật môn chạy ngắn 

2.1.2. Kỹ thuật môn nhảy cao 

2.1.3. Kỹ thuật môn nhảy xa 

2.1.4. Kỹ thuật môn chạy bền ( chạy cự ly trung bình) 

2.2. Kỹ thuật môn bóng đá 

2.2.1. Kỹ thuật đá bóng bằng lòng 

2.2.2. Kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện 

2.2.3. Kỹ thuật ném biên  

2.2.4. Kỹ thuật đánh đầu 

2.2.5. Kỹ thuật dẫn bóng 

2.2.6. Kỹ thuật khống chế bóng 

2.2.7. Kỹ chiến thuật tấn công và phòng thủ 

2.3. Kỹ thuật môn bóng chuyền 

2.3.1. Kỹ thuật đệm bóng 

2.3.2. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay 

2.3.3. Kỹ thuật di chuyển đệm bóng 

2.3.4. Kỹ thuật di chuyền chuyền bóng 

2.3.5. Kỹ thuật phát bóng cao tay 

2.3.6. Kỹ thuật phát bóng thấp tay 
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2.3.7. Kỹ chiến thuật tấn công và phòng thủ 

2.4. Kỹ thuật môn cầu lông 

2.4.1. Kỹ thuật đánh cầu cao xa ( Lốp cầu) 

2.4.2. Kỹ thuật đập cầu 

2.4.3. Kỹ thuật phát cầu thuật tay 

2.4.4. Kỹ thuật phát cầu trái tay 

2.4.5. Kỹ thuật di chuyển đỡ cầu 

2.4.6. Kỹ thuật tấn công và phòng thủ 

Chương 3. Luật cơ bản môn điền kinh; bóng đá; bóng chuyền; cầu lông  

3.1. Sân bãi, dụng cụ tập luyện, thi đấu.Bóng đá; bóng chuyền, cầu lông, cờ, còi 

3.2. Trọng tài. 

5. Tài liệu học tập. 

[1] Giáo trình giảng dạy: môn điền kinh, bài giảng môn chạy, môn nhảy cao, môn đẩy tạ. 

[2] Điền kinh, sách giáo khoa dùng cho sinh viên ĐHTDTT,  Ủy Ban TDTT trường 

ĐHTDTT1, NXB TDTT Hà Nội, 2000. 

[3] Điền kinh, Sách dùng cho sinh viên Đại học TDTT, Dương Nghiệp Chí - Nguyễn 

Kim Minh, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội 1996. 

[4] Luật điền kinh, Quang Hưng - Chí Trung, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội 1997. 

[5] Luật điền kinh, Tổng cục TDTT, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội, 2004. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN BÓNG CHUYỀN 

[1] Kỹ thuật môn bóng chuyền - Ủy ban TDTT  

[2] Hướng dẫn tập luyện Bóng Chuyền - Ủy ban TDTT  

[3] Luật Bóng Chuyền - Nhà xuất bản TDTT Hà nội - 2007 

[4] Huấn luyện thể lực cho VĐV Bóng Chuyền. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN CẦU LÔNG 

[1] Trường Đại học TDTT (1998) Cầu lông - NXB TDTT Hà Nội 

[2] Trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng (2003) Giáo trình Cầu lông  

[3] Lê Thanh Sang (1995) Tập đánh Cầu lông - NXB TDTT 
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[4] Nguyễn Hạc Thúy (1995) Những yếu tố chiến thuật của Cầu lông nâng cao - NXB 

TDTT 

[5] Đ. Rưbakop - M. Istielman (1978) Giảng dạy kỹ chiến thuật Cầu lông - NXB TDTT 

Matxcơva. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN BÓNG ĐÁ 

[1]  UB TDTT (1994) Luật Cầu lông - NXB TDTT  

[2] Bóng đá kỹ thuật và chiến thuật . (Nhóm nhân văn – NXB Trẻ năm 2005) 

[3] Giáo trình bóng đá. (TS. Phạm Quang – NXB Đại học Sư Phạm) 

[4] Luật bóng đá 5 người. (Uỷ ban thể dục thể thao) 

[5] Luật bóng đá 7 người. (Uỷ ban thể dục thể thao) 

[6] Luật bóng đá 11 người. (Uỷ ban thể dục thể thao) 

[7] Những điều cần biết về môn bóng đá. (Huyền Trang, Kiến Văn – NXBTDTT) 

[8] Hướng dẫn tập luyện kỹ chiến thuật Bóng đá. (Nguyễn Quang Dũng – NXBTDTT 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá. 

  Kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần: Thực hành  

- Dự lớp: 

15 Tuần x 0/ tuần: 30 Tiết 

- Nhận 

thức và thái độ học tập ( trọng số 30%)  

- Kiểm tra thường xuyên  ( trọng số 20%) 

- Thi kết thúc học phần  ( trọng số 50%) 

   

II.22. Giáo dục quốc phòng - an ninh (học phần 1) 

1. Tên học phần. Giáo dục quốc phòng - an ninh (học phần 1) 

- Tiếng 

Việt: Đường lối quân sự của Đảng 

- Số tín 

chỉ: 3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. 
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Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh; Quan 

điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo 

vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; Chiến tranh nhân dân 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt 

Nam; Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; 

Nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Mục 

tiêu chung:  

+ Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc 

phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết 

nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham 

gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật 

tự, an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

- Mục 

tiêu cụ thể: 

+ Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự 

nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân, chiến tranh nhân nhân, an ninh nhân dân; đấu tranh, phòng chống chiến lược 

“diễn biến hòa bình”  bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt 

Nam trong tình hình mới.  

+ Về kỹ năng: Thuần thục trong thao tác các kỹ năng quân sự cần thiết, biết sử 

dụng một số loại vũ khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng tiểu liên AK (CKC).  

+ Về thái độ: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu 

CNXH; xây dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh 

hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh  
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Chương 2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, 

quân đội và bảo vệ Tổ quốc  

Chương 3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.  

Chương 4. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa  

Chương 5. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam  

Chương 6. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - 

an ninh.    

Chương 7. Nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: Chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh Ban hành kèm theo 

Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

- Sách 

tham khảo: không 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá.  

Thi kết thúc học phần tự luận. 

- Dự lớp: Sinh viên vắng không có lý do không quá  và vắng có lý do không quá 

20% số tiết học phần. 

- Thi kết thúc học phần: 100% 

 

II.23. Giáo dục quốc phòng - an ninh (học phần 2) 

1. Tên học phần. Giáo dục quốc phòng - an ninh (học phần 2) 

- Tiếng 

Việt: Công tác quốc phòng, an ninh 

- Số tín 

chỉ: 2 (2,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. 
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Phòng chống chiến lýợc "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch 

đối với cách mạng Việt Nam; Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ 

cao; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công 

nghiệp quốc phòng; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Một số 

nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân 

tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh 

quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng 

chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Mục 

tiêu: 

+ Giúp sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối 

với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó đấu tranh,  phòng 

chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu 

tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng 

Việt Nam để giữ gìn an ninh chính trị và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam XHCN.  

+ Trang bị cho sinh viên kiến thức về chiến tranh công nghệ cao; kiến thức về 

xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, phong trào toàn dân 

đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn 

trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo Việt 

Nam.  

- Yêu 

cầu: 

+ Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến lược "diễn biến hòa 

bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

XHCN.  

+ Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng, an ninh; vận dụng linh hoạt, 

sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.  

4. Nội dung chi tiết học phần. 
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Chương 1. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực 

thù địch đối với Cách mạng Việt Nam và Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh 

quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.   

Chương 2. Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.             

Chương 3. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên 

công nghiệp quốc phòng.  

Chương 4.  Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.  

Chương 5. Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch 

lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam  

Chương 6. Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã 

hội.   

Chương 7. Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.    

Chương 8. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: Chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh Ban hành 

kèm theo Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Sách tham khảo: không 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: 

Thi kết thúc học phần tự luận. 

- Dự lớp: Sinh viên vắng không có lý do không quá  và vắng có lý do không quá 

20% số tiết học phần. 

- Thi kết thúc học phần: 100%  

 

II.24. Giáo dục quốc phòng - an ninh (học phần 3) 

1. Tên học phần. Giáo dục quốc phòng - an ninh (học phần 3) 

- Tiếng 

Việt: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK  
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- Số tín 

chỉ: 3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. 

Đội ngũ đơn vị và ba môn quân sự phối hợp; Sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Giới 

thiệu một số loại vũ khí bộ binh; Thuốc nổ; Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; Cấp cứu 

ban đầu vết thương chiến tranh; Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự; Kỹ 

thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC). 

 

 

 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Mục 

tiêu: 

+ Trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự phổ thông, những kỹ năng 

quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân 

dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa 

vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

+ Hiểu biết và sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí thông thường; có 

kiến thức về chiến thuật bộ binh; biết cách phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn và thành 

thạo kỹ thuật băng bó, chuyển thương. 

- Yêu 

cầu: 

+ Hiểu biết một số kỹ năng cơ bản của người chiến sĩ bộ binh trong huấn luyện 

và chiến đấu; biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, 

phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

+ Nắm vững và thành thạo kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC). 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Đội ngũ đơn vị và ba môn quân sự phối hợp  

Chương 2. Sử dụng bản đồ địa hình quân sự.   
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Chương 3. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh.   

Chương 4. Thuốc nổ.   

Chương 5. Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn.   

Chương 6. Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh.   

Chương 7. Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.   

Chương 8. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC). 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: Chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh Ban hành kèm theo 

Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

- Sách tham khảo: không  

 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: 

 Thi kết thúc học phần tự luận. 

- Dự lớp: Sinh viên vắng không có lý do không quá  và vắng có lý do không quá 

20% số tiết học phần. 

- Thi kết thúc học phần: 100% 

 

II.25. Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin. 

-  Số tín 

chỉ: 2 (2,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Học phần gồm có 7 bài với nhiều chủ đề: 

Lesson 1: Computer today 

Lesson 2: Input/output devices 
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Lesson 3: Storage devices 

Lesson 4: Basic software 

Lesson 5: Creative software 

Lesson 6: Programming 

Lesson 7: Computers tomorrow 

3. Mục tiêu của học phần. 

 Kiến 

thức: Học phần này giúp sinh viên phát triển những kiến thức cơ bản để sử dụng 

được tiếng Anh trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

 Kỹ 

năng: Học phần chú trọng phát triển cho sinh viên kỹ năng đọc hiểu, trình bày các 

vấn đề bằng tiếng Anh, phát triển vốn từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực CNTT 

 Thái 

độ: Nghiêm túc, cần cù, chịu khó và sáng tạo trong học tập. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Lesson 1: Computer today 

1.1. Computer applications 

1.2. Configuration 

1.3. Inside the system 

1.4. Bits and bytes 

1.5. Buying a computer 

Lesson 2: Input/output devices 

2.1. Type and click 

2.2. Capture your favorite image 

2.3. Viewing the output 

2.4. Choosing a printer 

2.5. I/O devices for the disabled 

Lesson 3: Storage devices 

3.1. Floppies 
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3.2. Hard drives 

3.3. Optical breakthrough  

Lesson 4: Basic software 

4.1. Operating system 

4.2. The graphical user interface 

4.3. A walk through word processing 

4.4. Spreadsheets 

4.5. Databases 

4.6. Face of Internet 

Lesson 5: Creative software 

5.1. Graphics and design 

5.2. Desktop publishing 

5.3. Multimedia 

Lesson 6: Programming 

6.1. Program design 

6.2. Languages 

6.3. The PostScript revolution 

6.4. Jobs in computing 

Lesson 7: Computers tomorrow 

7.1. Electronic communication 

7.2. Internet issues 

7.3. LANs and WANs 

7.4. New technology 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 

[1]. Thạc Bình Cường, Hồ Xuân Ngọc, Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin, 

NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2007. 
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- Sách 

tham khảo: 

[1]. Nguyễn Minh Đức, Tạ Văn Hùng, Tiếng Anh chuyên ngành - Ứng Dụng Công Nghệ 

Internet Và Thư Điện Tử, NXB Giao thông vận tải, 2006. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá:  

Thi trắc nghiệm 

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần:  20%  

- Thi kết 

thúc học phần: 50%  

   

II.26. Toán rời rạc 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Toán rời rạc 

- Số tín 

chỉ: 3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nội dung môn học bao gồm: Quan hệ, Lý thuyết tổ hợp, Lý thuyết đồ thị: khái niệm, 

định nghĩa, biểu diễn đồ thị, các giải thuật; Đại số Boole và những ứng dụng của chúng 

trong tin học. 

 

 

3. Mục tiêu của học phần. 
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 Kiến 

thức: Cùng với các môn Cấu trúc dữ liệu, Cơ sở dữ liệu, Toán rời rạc là một trong 

những học phần trang bị kiến thức cơ sở ngành. 

 Kỹ 

năng: Giải quyết các nhiệm vụ nhận thức, làm việc theo nhóm, thực tiễn nghề nghiệp, 

kỹ năng giải bài tập, kỹ năng lập trình; có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học và 

tự giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

 Thái 

độ: chuyên cần, nghiêm túc trong học tập. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Quan hệ   

1.1. Quan hệ hai ngôi và các tính chất 

1.1.1. Định nghĩa và các ví dụ 

1.1.2. Các phép toán trên tập các quan hệ 

1.1.3. Các tính chất của quan hệ hai ngôi trên một tập 

1.2. Biểu diễn quan hệ 

1.2.1. Ma trận 0-1 và các phép toán trên các ma trận 0-1 

1.2.2. Biếu diễn quan hệ bằng ma trận 0-1 

1.2.3. Các tính chất, các phép toán của quan hệ thông qua biểu diễn bằng ma trận. 

1.2.4. Biếu diễn quan hệ bằng đồ thị có hướng 

1.3. Các bao đóng của quan hệ 

1.3.1. Định nghĩa bao đóng 

1.3.2. Đường đi trong quan hệ 

1.3.3. Bao đóng bắc cầu 

1.4. Quan hệ tương đương và quan hệ thứ tự 

1.4.1.  Quan hệ tương đương 

1.4.2. Tập thương 

1.4.3. Quan hệ thứ tự 

1.5. Quan hệ n ngôi và ứng dụng của nó 
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1.5.1. Quan hệ n ngôi và cơ sở dữ liệu quan hệ 

1.5.2. Các phép toán hợp, giao, tích đề các, kết nối, chiếu, chọn 

1.5.3. Khóa của một quan hệ 

Chương 2. Lý thuyết tổ hợp  

2.1. Một số nguyên lý cơ bản 

2.1.1. Nguyên lý nhân 

2.1.2. Nguyên lý cộng 

2.1.3. Nguyên lý bù trừ 

2.1.4. Nguyên lý quy nạp 

2.2. Các công thức truy hồi 

2.2.1. Khái niệm về công thức truy hồi 

2.2.2. Công thức truy hồi và lập trình đệ quy 

2.2.3. Khử các công thức truy hồi tuyến tính thuần nhất hệ số hằng 

2.3. Các bài toán tồn tại 

2.3.1. Một số ví dụ 

2.3.2. Các phương pháp chứng minh 

2.3.3. Nguyên lý Dirichlet 

2.3.4. Hệ đại diện phân biệt 

2.4. Các bài toán liệt kê 

2.4.1. Thứ tự từ điển 

2.4.2. Liệt kê theo thứ tự từ điển 

2.4.3. Thuật toán quay lui giải bài toán liệt kê 

Chương 3. Chương 3. Đồ thị  

3.1. Các khái niệm 

3.1.1. Đồ thị vô hướng 

3.1.2. Đồ thị có hướng 

3.1.3. Các mô hình ứng dụng của đồ thị 

3.1.4. Các đơn đồ thị đặc biệt 

3.2. Biểu diễn đồ thị 
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3.2.1. Biểu diễn bởi danh sách 

3.2.2. Biểu diễn bởi ma trận 

3.2.3. Sự đẳng cấu giữa các đồ thị 

3.3. Đường đi trong đồ thị 

3.3.1. Định nghĩa đường đi 

3.3.2. Tính liên thông 

3.3.3. Đường đi Euler và chu trình Euler 

3.3.4. Đường đi Haminton 

3.3.5. Tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị có trọng số 

3.4. Đồ thị phẳng và bài toán tô màu 

3.4.1. Định nghĩa đồ thị phẳng 

3.4.2. Các tính chất của đồ thị phẳng 

3.4.3. Tô màu đồ thị 

3.4.4. Một số ứng dụng của bài toán tô màu 

3.5. Cây khung và các thuật toán liên quan 

3.5.1. Khái niệm về cây và các tính chất cơ bản 

3.5.2. Cây khung và Những thuật toán xây dựng cây khung 

3.5.3. Tìm cây khung nhỏ nhất  (Thuật toán Kruskal và thuật toán Prim) 

Chương 4. Đại số Boole và ứng dụng  

4.1. Hàm Boole và biểu diến các hàm Boole 

4.1.1. Biểu thức Boole và hàm Boole 

4.1.2. Tính đối ngẫu và các hẳng đẳng thức 

4.1.3. Biểu diến các hàm Boole 

4.2. Các cổng logic 

4.2.1. Tổ hợp các cổng 

4.2.2. Ví dụ về các mạch 

4.2.3. Bộ cộng 

4.3. Cực tiểu hóa các mạch 

4.3.1. Dạng tuyển chuẩn tắc của hàm Boole 
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4.3.2. Thuật toán tìm dạng tuyển chuẩn tắc tối thiểu 

 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính 

[1] Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành, Toán rời rạc, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 

Hà Nội, Hà Nội, 2003. 

[2] K. H. Rosen,Toán rời rạc ứng dụng trong tin học, NXBKHKT, Hà Nội, 1998. 

- Sách 

tham khảo 

 [1] Đỗ Đức Giáo, Toán rời rạc, Nhà xuất bản ĐHQG, Hà nội, 2000. 

 [2] Nguyễn Xuân Quỳnh,Toán rời rạc cho kỹ thuật số, NXBKHKT, 2002.  

 [3] Hoàng Chúng, Đại cương về toán học hữu hạn, NXBGD, Hà nội, 2000. 

 [4] Đặng Huy Ruận, Lý thuyết đồ thị và ứng dụng, NXBKHKT, 2000. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá 

Kiểm tra thường xuyên (kiểm tra chuyên cần/miệng); kiểm tra giữa kỳ (viết/miệng),; 

thi kết thúc học phần (tự luận/trắc nghiệm).  

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần:  20%  

- Thi kết 

thúc học phần: 50%  

 

II.27. Cấu trúc dữ liệu 

1. Tên học phần. 
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- Tiếng 

Việt: Cấu trúc dữ liệu 

- Số tín 

chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nội dung của học phần bao gồm khái niệm về giải thuật. Thiết kế, phân tích và đánh 

giá các giải thuật đơn giản. Khái niệm về kiểu dữ liệu và các cấu trúc dữ liệu từ đơn giản, 

có sẵn đến trừu tượng. Các giải thuật đệ quy. Các giải pháp cài đặt danh sách liên kết 

(đơn, đôi), các kiểu dữ liệu trừu tượng (Danh sách, cây). Cài đặt các giải thuật tìm kiếm 

và sắp xếp danh sách. 

 

3. Mục tiêu của học phần. 

 Kiến 

thức: Cấu trúc dữ liệu là một trong những học phần trang bị kiến thức cơ sở ngành. 

Học phần này giúp sinh viên biết được các giải thuật cơ bản và cách tổ chức dữ liệu, 

là hai thành tố quan trọng nhất cho một chương trình. Hiểu được tầm quan trọng của 

giải thuật; Quán triệt nguyên tắc: cấu trúc dữ liệu thế nào thì giải thuật xử lý phải 

tương ứng.  

 Kỹ 

năng: Kỹ năng giải quyết các nhiệm vụ nhận thức; Kỹ năng làm việc theo nhóm; Kỹ 

năng lập trình; Kỹ năng nghiên cứu khoa học 

 Thái 

độ:  

 Bồi 

dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc cần cù, nghiêm túc, tích cực 

thảo luận, suy luận logic đối với việc giải quyết một bài toán. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Giải thuật  

1.1. Khái niệm giải thuật 
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1.1.1. Giải thuật là gì? 

1.1.2. Cấu trúc dữ liệu 

1.1.3. Biểu diễn giải thuật  

1.2. Thiết kế giải thuật 

1.2.1. Mô đun hóa và việc giải quyết bài toán  

1.2.2. Phương pháp tinh chỉnh từng bước (Stepwise Refinement) 

1.2.3. Ví dụ  

1.3. Phân tích và đánh giá giải thuật 

1.3.1. Tại sao cần phân tích giải thuật? 

1.3.2. Phân tích giải thuật 

1.3.3. Độ phức tạp giải thuật  

Chương 2. Kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu  

2.1. Biểu diễn dữ liệu  

2.1.1. Sự cần thiết của việc biểu diễn dữ liệu 

2.1.2. Kiểu dữ liệu đơn 

2.1.3. Tổ chức các kiểu dữ liệu đơn trong máy tính  

2.1.4. Các dữ liệu có cấu trúc  

2.2. Hệ kiểu của ngôn ngữ C 

2.2.1. Các kiểu dữ liệu đơn trong C 

2.2.2. Các kiểu dữ liệu có cấu trúc trong C 

2.3. Mô hình dữ liệu và kiểu dữ liệu trừu tượng 

2.3.1. Mô hình dữ liệu 

2.3.2. Kiểu dữ liệu trừu tượng 

Chương 3. Giải thuật đệ qui  

3.1. Khái niệm về đệ quy 

3.1.1. Định nghĩa theo kiểu đệ quy 

3.1.2. Giải thuật đệ quy là gì? 

3.1.3. Thủ tục đệ quy – Ví dụ 

3.2. Thiết kế giải thuật đệ quy 
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3.2.1. Thông số hóa bài toán 

3.2.2. Tìm điều kiện dừng 

3.2.3. Phân rã bài toán thành các thành phần 

3.3. Hiệu lực của đệ quy 

3.3.1. Ưu điểm và nhược điểm của đệ quy 

3.3.2. Đệ quy và lặp 

3.4. Đệ quy quay lui 

3.4.1. Nguyên lý vét cạn 

3.4.2. Nguyên lý mê cung và giải thuật quay lui 

3.4.3. Các ví dụ về giải thuật quay lui 

Chương 4. Danh sách  

4.1. Khái niệm về danh sách 

4.1.1. Các khái niệm danh sách, danh sách tuyến tính, danh sách liên kết 

4.1.2. Lưu trữ danh sách tuyến tính 

4.2. Danh sách liên kết đơn 

4.2.1. Cấu trúc chứa con trỏ (cấu trúc tự trỏ) 

4.2.2. Định nghĩa và sơ đồ cấu tạo danh sách liên kết đơn 

4.2.3. Một số lưu ý  

4.3. Các thao tác cơ bản trên danh sách liên kết đơn 

4.3.1. Giới thiệu chung 

4.3.2. Khởi tạo và lập danh sách liên kết đơn 

4.3.3. Duyệt danh sách 

4.3.4. Sắp xếp danh sách 

4.3.5. Tìm kiếm trong danh sách 

4.3.6. Bổ sung phần tử vào danh sách 

4.3.7. Loại bỏ một phần tử ra khỏi danh sách  

4.3.8. Ví dụ ứng dụng danh sách liên kết đơn – Bài toán xử lý đa thức 

4.4. Các dạng khác của danh sách liên kết 

4.4.1. Danh sách nối vòng  
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4.4.2. Danh sách liên kết đôi 

4.5. Ngăn xếp và Hàng đợi 

4.5.1. Ngăn xếp và các thao tác cơ bản trên các ngăn xếp 

4.5.2. Mô hình hóa ngăn xếp và cài đặt ngăn xếp 

4.5.3. Một số ứng dụng của ngăn xếp (khử đệ quy, định giá biểu thức 

4.5.4. Hàng đợi và các thao tác cơ bản trên các hàng đợi 

4.5.5. Mô hình hóa hàng đợi và cài đặt hàng đợi 

Chương 5. Cây  

5.1. Cây và các khái niệm về cây 

5.1.1. Sự cần thiết phải sử dụng cấu trúc cây 

5.1.2. Định nghĩa cây (có gốc) 

5.1.3. Các khái niệm liên quan 

5.2. Các phép toán trên cây 

5.2.1. Các phép toán cơ bản trên cây 

5.2.2. Duyệt cây 

5.3. Cài đặt cây 

5.3.1. Biểu diễn cây bằng danh sách các con của mỗi đỉnh 

5.3.2. Biểu diễn cây bằng con trưởng và em liền kề của mỗi đỉnh 

5.3.3. Biểu diễn cây bởi cha của mỗi đỉnh 

5.4. Cây nhị-phân 

5.4.1. Định nghĩa và tính chất 

5.4.2. Cài đặt cây nhị phân 

5.4.3. Duyệt cây nhị phân 

5.4.4. Cây nhị phân biểu diễn biểu thức 

5.4.5. Cây tìm kiếm nhị phân 

Chương 6. Các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp  

6.1. Nhu cầu tìm kiếm và sắp xếp 

6.2. Các giải thuật tìm kiếm trong 

6.2.1. Tìm kiếm tuần tự  
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6.2.2. Tìm kiếm nhị phân 

6.3. Các giải thuật sắp xếp trong 

6.3.1. Sắp xếp chọn. 

6.3.2. Sắp xếp chèn. 

6.3.3. Sắp xếp nổi bọt 

6.3.4. Sắp xếp phân đoạn (quick sort) 

6.3.5. Sắp xếp vun đống (heap sort) 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính 

- [1]. 

Nguyễn Hồng Chương, Cấu trúc dữ liệu - Ứng dụng và cài đặt bằng C, NXB TP Hồ 

Chí Minh 1999. 

- [2]. Đỗ 

Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. 

- Sách 

tham khảo 

- [1]. 

Niklaus Wirth, Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình, bản dịch của Nguyễn 

Quốc Cường, NXB Giáo dục, 1993. 

- [2]. 

Nguyễn Xuân Huy, Thuật toán, NXB Thống kê, 1988. 

- [3]. 

A.V. Aho & J.E. Hopcroff & J.D. Ulmann, Data structures and algorithms, Addison 

Wesley, 1983. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá 

Kiểm tra thường xuyên (kiểm tra chuyên cần/miệng); kiểm tra giữa kỳ (bài tập lớn); 

thi kết thúc học phần (tự luận/trắc nghiệm).  
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- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần:  20%  

- Thi kết 

thúc học phần: 50%  

-  

II.28. Phân tích và thiết kế giải thuật 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Phân tích và thiết kế giải thuật. 

-  Số tín 

chỉ: 3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nội dung bao gồm: các giải thuật sắp xếp, các kỹ thuật thiết kế giải thuật, vận dụng 

vào việc giải một số bài toán thực tế, nắm được các phương pháp tổ chức lưu trữ thông 

tin; độ phức tạp, đánh giá giá độ phức tạp giải thuật; bài toán NP đầy đủ. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến 

thức: Nắm được các nguyên lý thiết kế các thuật toán để giải các bài toán khoa học, 

kỹ thuật và quản lý.  

- Kỹ 

năng: Đánh giá được độ phức tạp của thuật toán. Các phương pháp triển khai thuật 

toán. 

- Thái 

độ, yêu cầu : Môn học yêu cầu sinh viên học tập nghiêm túc. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 
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Chương 1. Kỹ thuật phân tích và đánh giá độ phức tạp thuật toán  

1.1. Sự cần thiết phải phân tích thuật toán 

1.2. Thời gian thực hiện của thuật toán 

1.3. Tỷ suất tăng và độ phức tạp của thuật toán 

1.4. Cách tính độ phức tạp 

1.5. Phân tích các chương trình đệ qui và đánh giá độ phức tạp 

1.6. Ví dụ và bài tập 

Chương 2. Đánh giá độ phức tạp các giải thuật sắp xếp   

2.1. Bài toán sắp xếp 

2.2. Các phương pháp sắp xếp đơn giản 

2.3. QUICKSORT 

2.4. HEAPSORT 

2.5. BINSORT 

2.6. Ví dụ và bài tập 

Chương 3. Đánh giá độ phức tạp kỹ thuật thiết kế thuật toán  

3.1. Kỹ thuật chia để trị 

3.2. Kỹ thuật “tham lam” 

3.3. Qui hoạch động 

3.4. Kỹ thuật quay lui 

3.5. Kỹ thuật tìm kiếm địa phương 

3.6. Ví dụ và bài tập 

Chương 4. Lý thuyết độ phức tạp tính toán  

4.1. Cây quyết định 

4.2. Qui dẫn 

4.3. Giới thiệu về NP- đầy đủ 

4.4. Ví dụ và bài tập 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 
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[1] Niklaus Wirth, Cấu trúc dữ liệu + giải thuật=chương trình, NXB thống kê, Hà Nội, 

1982 

[2] Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, NXB GD 2005 

- Sách 

tham khảo: 

[3] Lê Minh Hoàng, Giải thuật và lập trình, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2002. 

[4] Aho A.V., Hopcroft J.E, Ullman J.D., The design and analysis of computer 

algorithms, Addison – Wesley, 1983. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá:  

Thi tự luận hoặc trên máy 

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết 

thúc học phần: 50%  

    

II.29. Cơ sở dữ liệu 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Cơ sở dữ liệu 

- Số tín 

chỉ: 3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Học phần cơ sở dữ liệu bao gồm các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản của 

một hệ cơ sở dữ liệu; Một số mô hình dữ liệu: Mô hình thực thể-liên kết; mô hình quan 

hệ; Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu: Đại số quan hệ; phép tính vị từ; và SQL; Quá trình xây dựng 
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một cơ sở dữ liệu; Các dạng chuẩn của một sơ đồ quan hệ; Kỹ thuật chuẩn hóa sơ đồ 

quan hệ; An toàn và toàn vẹn cơ sở dữ liệu. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến 

thức: Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có thể: 

+ Hiểu mô hình dữ liệu quan hệ 

+ Biểu diễn sơ đồ ER cho các bài toán cơ sở dữ liệu đơn giản; 

+ Chuyển sơ đồ ER sang sơ đồ quan hệ; 

+ Chuẩn hóa sơ đồ quan hệ; 

+ Lập trình các truy vấn cơ sở dữ liệu với SQL; 

+ Hiểu quá trình xây dựng một cơ sở dữ liệu. 

- Kỹ 

năng: Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên được trang bị: 

+ Kỹ năng khai thác một hệ quản trị CSDL; 

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Thái 

độ: 

+ Bồi dưỡng thái độ làm việc nghiêm túc, trung thực; 

+ Tự học hiệu quả; 

+ Ý thức kỷ luật tốt. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Tổng quan về các hệ cơ sở dữ liệu  

1.1. Hệ cơ sở dữ liệu 

1.2. Mô hình dữ liệu, lược đồ và thể hiện 

1.3. Mô tả và lưu trữ dữ liệu trong một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) 

1.4. Các ngôn ngữ cơ sở dữ liệu 

1.5. Giao dịch  

1.6. Cấu trúc của một DBMS 

1.7. Làm quen với một DBMS 
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Chương 2. Mô hình thực thể-liên kết/ER  

2.1. Quá trình thiết kế một cơ sở dữ liệu 

2.2. Các thành phần cơ bản của mô hình ER 

2.3. Một số tính chất của mô hình ER 

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan niệm bằng mô hình ER 

2.5. Một ví dụ về thiết kế cơ sở dữ liệu quan niệm 

2.6. Sơ lược về UML 

Chương 3. Mô hình dữ liệu quan hệ và các phép toán  

3.1. Các khái niệm cơ bản 

3.2. Một số ràng buộc trên quan hệ 

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu logic: Ánh xạ sơ đồ ER sang quan hệ 

3.4. Các phép toán trên mô hình quan hệ 

Chương 4. Ngôn ngữ SQL  

4.1. Giới thiệu về SQL 

4.2. Các lệnh định nghĩa dữ liệu 

4.3. Các lệnh thao tác dữ liệu 

4.4. SQL nhúng 

4.5. Tối ưu hóa truy vấn 

Chương 5. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ  

5.1. Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu 

5.2. Thế nào là một cơ sở dữ liệu tốt? 

5.3. Phụ thuộc hàm 

5.4. Phép tách lược đồ quan hệ 

5.5. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ 

5.6. Các thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ 

5.7. Một số ví dụ 

Chương 6. An toàn và toàn vẹn cơ sở dữ liệu 

6.1. An toàn cơ sở dữ liệu 

6.2. Toàn vẹn cơ sở dữ liệu 
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Chương 7. Kết nối cơ sở dữ liệu với thế giới bên ngoài 

7.1. Mô hình Client-Server 

7.2. Kết nối cơ sở dữ liệu với các ứng dụng 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 

[1]. Nguyễn Kim Anh, Nguyên lý của các  hệ cơ sở dữ liệu, Tái bản lần 2, Nhà xuất bản 

Đại học Quốc gia Hà nội, 2005. 

[2]. Nguyễn Tuệ, Giáo trình nhập môn hệ cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản Giáo dục, 2009. 

- Sách 

tham khảo: 

[3]. Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, Các hệ cơ sở dữ liệu, lý thuyết và thực hành, 2 tập, Nhà xuất 

bản Giáo dục, 2005. 

[4]. R. Elmasri and S. Navathe. Fundamentals of Database Systems,  Addison-Wesley, 

2004. 

[5]. B. Eaglestone, and Mick Ridley, Web Database Systems, McGRAW-HILL, 2001 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận. 

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần: 20%  

- Thi kết 

thúc học phần: 50%   

 

II.30. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

1. Tên học phần 
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- Tiếng 

Việt: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

- Số tín 

chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu các khái niệm cơ bản của SQL Server, các đối tượng trong cơ sở dữ liệu, 

lập trình với cơ sở dữ liệu, phương pháp xây dựng thủ tục, hàm…..  

3. Mục tiêu của học phần 

- Kiến 

thức: Trang bị cho sinh viên các khái niệm và cách sử dụng các đối tượng dữ liệu bên 

trong Microsoft SQL Server; Nắm vững để có thể tự xây dụng một ứng dụng riêng 

của mình theo mô hình khách chủ trong môi trường Visual Basic và Microsoft SQL 

Server.  

- Kỹ 

năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Kỹ năng lập trình: Lập trình các ứng dụng, gỡ lỗi (debug), tra help, kỹ năng 

đọc chương trình. 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu hỗ trợ lập trình. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 

+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái 

độ: Bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, tính tích 

cực trong thảo luận, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Tổng quan về Microsoft SQL Server  

1.1. Mô hình khách chủ 

1.2. Microsoft SQL Server  

Chương 2. Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu   

2.1. Cơ sở dữ liệu của SQL Server 
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2.2. Bảng dữ liệu 

2.3. Mô hình quan hệ dữ liệu  

2.4. Bảng ảo 

2.5. Kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa 

2.6. Quy tắc kiểm tra miền giá trị dữ liệu 

Chương 3. Lập trình với Cơ sở dữ liệu  

3.1. Biến cục bộ 

3.2. Biến hệ thống 

3.3. Các toán tử 

3.4. Các câu lệnh truy vấn dữ liệu 

3.5. Cấu trúc điều khiển 

3.6. Sử dụng biến kiểu dữ liệu cursor 

3.7. Các hàm thường dùng  

Chương 4. Thủ tục  

4.1. Khái niệm về thủ tục 

4.2. Tham số bên trong thủ tục 

4.3. Một số vấn đề khác 

Chương 5. Hàm  

5.1. Khái quát về hàm do người dùng định nghĩa 

5.2. Tạo mới và quản lý hàm 

5.3. Các thao tác trên hàm 

Chương 6. Trigger   

6.1. Khái quát về trigger 

6.2. Làm việc với trigger 

6.3. Lập trình trigger 

 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 
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[1] Nguyễn Thiện Tâm, Trần Xuân Hải, Giáo trình SQL Server 2000, Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2004.  

- Sách 

tham khảo: 

[2]. Nguyễn Ngọc Minh, Hoàng Đức Hải, Tự học Microsoft SQL Server 2000, Nhà xuất 

bản Lao động – Xã hội, 2004.  

[3].Phạm Hữu Khang, Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000, Nhà xuất bản 

Lao Động – Xã hội, 2002. 

6. Hình thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận. 

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần: 20%  

- Thi kết 

thúc học phần: 50%  

 

II.31. Hệ điều hành 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Hệ điều hành 

- Số tín 

chỉ: 3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Trình bày các kiến thức cơ bản về hệ điều hành: vị  trí chức  năng của hệ điều hành, 

các nguyên lý quản lý  bộ nhớ, thiết bị vào ra. Hệ điều hành quản lý hệ thống tệp, đĩa từ. 

Khái niệm về ngắt và các nguyên tắc xử lý ngắt, lập trình ngắt. 

3. Mục tiêu của học phần. 
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- Kiến 

thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ điều hành: khái niệm, vị trí chức 

năng của hệ điều hành trong hệ thống, phân loại, chức năng quản lý: hệ thống tệp, đĩa 

từ, bộ nhớ, thiết bị ngoại vi, hệ thống các ngắt. 

- Kỹ 

năng:  

+ Hiểu về nguyên lý hoạt động của hệ điều hành, cài đặt hệ thống, các thiết bị 

vào ra và bảo trì hệ thống, xử lý một số lỗi.  

+ Kỹ năng làm việc và báo cáo theo nhóm. 

- Thái 

độ: Nghiêm túc, năng động và sáng tạo trong học tập. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Khái  niệm  cơ  bản về hệ điều hành  

1.1. Vị trí chức năng của hệ điều hành trong hệ thống 

1.2. Các khái niệm cơ bản của hệ điều hành 

1.3. Cấu trúc của hệ điều hành 

1.4. Phân loại hệ điều, các thành phần và các tính chất cơ bản của hệ điều hành 

1.5. Một số nguyên lý xây dựng hệ điều hành 

1.6. Thực hành về các chức năng của hệ điều hành Windows 

Chương 2. Hệ thống tệp và tổ chức lưu trữ hệ thống tệp  

2.1. Mở đầu 

2.2. Khái  niệm về tệp 

2.3. Cài đặt hệ thống tệp 

2.4. Các cơ chế bảo mật và bảo vệ thông tin 

Chương 3. Các thiết bị vào/ra  

3.1. Mở đầu 

3.2. Nguyên tắc phần cứng của  hệ  thống  vào/ra 

3.3. Các nguyên tắc phần mềm vào/ra 

Chương 4. Hệ điều hành quản lý bộ nhớ  
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4.1. Mở đầu 

4.2. Các phép ánh xạ bộ nhớ và các module cơ bản của chương trình 

Chương 5. Hệ điều hành MS-DOS quản lý hệ thống tệp  

5.1. Mở đầu 

5.2. Cấu trúc vật lý của đĩa từ 

5.3. Các cấu trúc logic 

 

Chương 6. Ngắt, xử lý ngắt và lập trình về ngắt  

6.1. Khái niệm về ngắt 

6.2. Xử lý ngắt 

6.3. Hệ thống ngắt của DOS trong IBMPC 

6.4. Lập trình về ngắt 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 

[1]. Lê Ngọc Xuân, Hệ điều hành, NXB Đại học Vinh, 2012. 

- Sách 

tham khảo: 

[2]. Quách Tuấn Ngọc, Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Quang Khải, Ngôn ngữ lập trình 

assembly và máy vi tính IBMPC, Tập I, II, NXBGD, 1995. 

[3]. Ngô Trung Việt, MS-C Turbo C, MS-DOS, hướng dẫn khai thác và sử dụng, Viện 

khoa học tính toán và điều khiển, Hà Nội, 1998. 

[4]. Quách Tuấn Ngọc, Cẩm nang Lập trình hệ thống, Tập I, II, NXBGD, 1998. 

[5]. Andrew S. Tanenbaum, Model Operating System, Prentice-Hall Int., Inc, 1992. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận (hoặc trắc nghiệm)  

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 
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- Kiểm 

tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết 

thúc học phần: 50%  

 

II.32. Kiến trúc máy tính 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Kiến trúc máy tính 

- Số tín 

chỉ: 3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Môn học Kiến trúc máy tính cung cấp cho sinh viên các nội dung chính như: cấu trúc 

tổng quát của máy tính; cách biểu diễn, lưu trữ các loại dữ liệu trong máy tính; cấu trúc, 

nguyên tắc hoạt động của bộ xử lý; các mode địa chỉ; cấu trúc, nguyên tắc hoạt động của 

các thành phần nhớ khác nhau trong máy tính; các phương pháp địa chỉ hoá cổng vào/ra, 

các phương pháp trao đổi dữ liệu với thiết bị ngoại vi. 

3. Mục tiêu của học phần. 

 Kiến 

thức: Sinh viên phải nắm được các thành phần cơ bản của máy tính, phân loại máy 

tính, hoạt động của máy tính, hoạt động của các thành phần cơ bản trong máy tính; 

cách biểu diễn dữ liệu trong máy tính; cách tìm kiếm dữ liệu trong máy tính. 

 Kỹ 

năng: biểu diễn các loại dữ liệu; kỹ năng ghép nối các modul nhớ; kỹ năng tính toán 

địa chỉ cache, … 

 Thái 

độ: Nghiêm túc, năng động và sáng tạo trong học tập. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Giới thiệu chung  
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1.1. Máy tính và phân loại máy tính 

1.2. Kiến trúc và tổ chức máy tính 

1.3. Chức năng và cấu trúc của máy tính 

1.4. Hoạt động của máy tính  

1.5. Lịch sử phát triển máy tính. 

Chương 2. Lưu trữ dữ liệu và số học máy tính  

2.1. Các hệ đếm cơ bản  

2.2. Mã hoá và lưu trữ dữ liệu trong máy tính 

2.3. Biểu diễn số nguyên 

2.4. Các phép toán số học đối với số nguyên 

2.5. Biểu diễn số thực 

2.6. Biểu diễn ký tự. 

Chương 3. Bộ xử lý  

3.1. Cấu trúc chung của bộ xử lý 

3.2. Khối điều khiển 

3.3. Khối số học - lôgic 

3.4. Các thanh ghi 

 

Chương 4. Kiến trúc tập lệnh  

4.1. Giới thiệu chung 

4.2. Các kiểu toán hạng 

4.3. Các kiểu thao tác 

4.4. Các mode địa chỉ 

Chương 5. Hệ thống nhớ  

5.1. Tổng quan về hệ thống nhớ 

5.2. Bộ nhớ bán dẫn 

5.3. Bộ nhớ chính  

5.4. Bộ nhớ cache 

5.5. Bộ nhớ ngoài. 
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Chương 6. Hệ thống vào ra  

6.1. Tổng quan về hệ thống vào/ra 

6.2. Các phương pháp địa chỉ hóa cổng vào/ra 

6.3. Các phương pháp điều khiển vào/ra 

6.4. Nối ghép thiết bị ngoại vi. 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 

[1]. Nguyễn Đình Việt, Kiến trúc máy tính, Nhà xuất bản Giáo dục, 2000. 

[2]. William Stallings, Computer Organization and  Architecture, NXB prentice-Hall, 

2006 (7th edition). 

[3]. John P. Hayes, Computer Architecture and Organization, NXB prentice-Hall, 1998 

(3rd edition). 

- Sách 

tham khảo: 

[4]. Mehdi R. Zargham, Computer Architecture - Single and Parallel Systems, NXB 

prentice-Hall, 1996. 

[5]. John L. Hennessy and David A. Patterson, Computer Architecture - A Quantitative 

Approach, NXB prentice-Hall, 1996 (2nd edittion). 

[6]. M. Morris Mano, Computer System Architecture, NXB prentice-Hall, 2002 (3rd 

edition). 

[7]. Nguyễn Kim Khánh, Slide bài giảng KTMT, Khoa CNTT, Trường ĐHBK Hà Nội. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận. 

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần: 20% 
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- Thi kết 

thúc học phần: 50% 

 

II.33. Lập trình hướng đối tượng 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Lập trình hướng đối tượng. 

-  Số tín 

chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Học phần lập trình hướng đối tượng gồm các nội dung chính sau: 

- Giới 

thiệu cơ bản về các phương pháp lập trình: Lập trình tuyến tính, lập trình cấu trúc, lập 

trình hướng đối tượng. Các ưu điểm của phương pháp lập trình hướng đối tượng, các 

ngôn ngữ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng. 

- Một số 

mở rộng của C++ hỗ trợ cho lập trình hướng đối tượng, các khái niệm cơ bản của lập 

trình hướng đối tượng: Đối tượng, lớp, cơ chế đóng gói thông tin, che dấu thông tin, 

hàm bạn, lớp bạn. 

- Cơ chế 

kế thừa, toán tử trong lớp. 

- Đặc tả 

thiết kế các lớp đối tượng 

- Lập 

trình hướng đối tượng với C# 

3. Mục tiêu của học phần. 

 Kiến 

thức: Trang bị cho sinh viên phương pháp và kỹ thuật lập trình hiện đại, đó là phương 

pháp hướng đối tượng để phát triển những phần mềm có chất lượng cao, có tính mở 
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và có khả năng đáp ứng những yêu cầu hay thay đổi của thực tế. Nắm vững ngôn ngữ 

C++ làm công cụ lập trình cho các học phần chuyên ngành, đặc biệt là các học phần 

kế tiếp.  

 Kỹ 

năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị kỹ năng lập trình hướng đối tượng 

với C++, kỹ năng gỡ lỗi (debug), kỹ năng tra help, kỹ năng đọc chương trình, kỹ 

năng tìm kiếm tài liệu hỗ trợ lập trình, kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề, kỹ 

năng báo cáo bài tập nhóm. 

 Thái 

độ: Bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, tính tích 

cực trong thảo luận, say mê lập trình, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Giới thiệu chung  

1.1. Phương pháp lập trình 

1.2. Bài toán quan hệ gia đình 

1.3. Lập trình hướng đối tượng 

1.4. Các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng 

Chương 2. Các mở rộng của C++  

2.1. Các điểm không tương thích của C++ so với ANSI C 

2.2. Vào ra 

2.3. Toán tử phạm vi 

2.4. Hàm inline 

2.5. Tham chiếu 

2.6. Định nghĩa chồng hàm 

2.7. Định nghĩa chồng toán tử 

2.8. Các toán tử cấp phát và giải phóng bộ nhớ động 

2.9. Bài tập 

Chương 3. Đối tượng và Lớp  

3.1. Đối tượng 
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3.2. Lớp 

3.3. Hàm thiết lập và hàm huỷ bỏ 

3.4. Hàm thiết lập sao chép 

3.5. Phép gán các đối tượng 

3.6. Các thành phần tĩnh 

3.7. Hàm bạn và lớp bạn 

3.8. Định nghĩa toán tử trên lớp 

3.9. Bài tập 

Chương 4. Kế thừa  

4.1. Giới thiệu 

4.2. Đơn kế thừa 

4.3. Hàm ảo và tính đa hình 

4.4. Đa kế thừa 

4.5. Bài tập 

Chương 5. Khuôn hình  

5.1. Khuôn hình hàm 

5.2. Khuôn hình lớp 

Chương 6. Lập trình Hướng đối tượng với C#  

6.1. Giới thiệu C# 

6.2. Cài đặt C# 

6.3. Các vấn đề cơ bản của C# 

6.4. Windown forms  

6.5. Xử lý giao diện đồ họa 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 

[1]. Nguyễn Thanh Thủy, Lê Đăng Hưng, Tạ Tuấn Anh, Lâp trình hướng đối tượng với 

C++, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2005. 

[2]. Phương Lan, Lập trình Windows với C#.Net, NXB Lao động Xã hội, 2004 
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- Sách 

tham khảo: 

[3]. Nguyễn Hùng, C++ kỹ thuật và ứng dụng, Biên dịch, Scitec, 1997.   

[4]. Đoàn Văn Ban, Phân tích, thiết kế và lập trình hướng đối tượng, NXB Thống kê, 

1997. 

[5]. Nguyễn Ngọc Bình Phương, Thái Thanh Phong, Các giải pháp lập trình C#, NXB 

Giao thông vận tải, 2008 

[6]. Balaguru E., Object - Oriented Programming with C++, McGraw Hil, 1995. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi thực hành trên máy tính. 

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết 

thúc học phần: 50%  

 

II.34. Công nghệ phần mềm 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Công nghệ phần mềm. 

-  Số tín 

chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nội dung môn học bao gồm: các kiến thức cơ bản về công nghệ phần mềm và các 

giai đoạn chính trong quá trình phát triển một ứng dụng; các phương pháp và công cụ cho 

từng giai đoạn  

3. Mục tiêu của học phần. 
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- Kiến 

thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Các tiến trình phát triển phần mềm. 

+ Biết cách thiết kế và triển khai một hệ thống lớn từ đặc tả đã được viết sẵn. 

+ Biết cách gỡ lỗi và kiểm thử các hệ thống phần mềm lớn. 

+ Cách làm việc nhóm hiệu quả để phát triển các hệ thống lớn. 

+ Cách quản lý các dự án phần mềm lớn. 

+ Cách viết tài liệu cho phần mềm và hướng dẫn sử dụng một cách hiệu quả. 

+ Các quy tắc cơ bản trong quản lý phần mềm máy tính, cũng như các khía cạnh 

xã hội và môi trường với hệ thống của họ, như thế nào là phù hợp. 

- Kỹ 

năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Hiểu được các giai đoạn cơ bản trong chu trình phát triển phần mềm và cách 

làm tài liệu mỗi bước trong tiến trình phát triển. 

+ Có thể làm việc trong một đội phát triển và tạo ra các sản phẩm có thể thực 

hiện được. 

+ Biết cách tiến hành phỏng vấn phân tích yêu cầu và viết tài liệu đặc tả yêu cầu. 

+ Cho một bản đặc tả yêu cầu, sinh viên phải thiết kế và triển khai được phần 

mềm cỡ lớn trong môi trường làm việc theo nhóm. 

+ Cho một hệ thống phần mềm con triển khai bởi người khác, sinh viên phải 

kiểm thử và gỡ lỗi toàn bộ hệ thống đó. 

+ Cho một phần mềm triển khai bởi một nhóm, sinh viên phải viết được hướng 

dẫn sử dụng hiệu quả cho những người dùng tiềm năng của hệ thống. 

+ Nâng cao kỹ thuật lập trình và phát triển tư duy hệ thống. 

+ Hiểu được một cách tổng thể khía cạnh xã hội và nghi thức trong phát triển 

phần mềm nhóm, tích hợp mã nguồn và đưa ra nhân lực cho phù hợp. 

- Thái 

độ:  

+ Bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc 
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+ Có thái độ tích cực trong thảo luận, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

+ Biết cách cộng tác khi làm việc theo nhóm. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Nhập môn công nghệ phần mềm  

1.1. Phần mềm và tầm quan trọng 

1.2. Quá trình phát triển phần mềm 

1.3. Công nghệ phần mềm 

1.4. Tiến trình phần mềm 

Chương 2. Quản trị dự án phần mềm  

2.1. Khái niệm về quản lý dự án 

2.2. Lập kế hoạch dự án 

2.3. Lập lịch và theo dõi thực hiện 

2.4. Quản lý rủi ro 

 

Chương 3. Đặc tả phần mềm  

3.1. Khái niệm và tầm quan trọng 

3.2. Phân loại các yêu cầu 

3.3. Phân tích và xác định yêu cầu 

3.4. Đặc tả yêu cầu 

3.5. Định dạng tài liệu yêu cầu 

Chương 4. Thiết kế phần mềm  

4.1. Khái niệm, nguyên lý, chất lượng 

4.2. Nội dung thiết kế và chất lượng 

4.3. Thiết kế kiến trúc 

4.4. Thiết kế giao diện 

4.5. Thiết kế thủ tục 

4.6. Thiết kế hướng đối tượng 

Chương 5. Lập trình  

5.1. Giới thiệu tổng quan 
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5.2. Phương pháp lập trình 

5.3. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình 

5.4. Phong cách lập trình 

5.5. Kỹ thuật lập trình 

Chương 6. Kiểm thử  

6.1. Giới thiệu 

6.2. Mức độ kiểm thử 

6.3. Các chiến lược kiểm thử  

Chương 7. Bảo trì và quản lý thay đổi phần mềm  

7.1. Hoạt động bảo trì phần mềm 

7.2. Đặc điểm của bảo trì phần mềm 

7.3. Công việc bảo trì và một số hiệu ứng lề 

7.4. Quản lý thay đổi phần mềm 

 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 

[1]. Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Việt Hà, Giáo trình Kỹ nghệ phần mềm, NXB Đại học  

Quốc gia Hà nội, 2008. 

[2]. Lê Đức Trung, Công nghệ phần mềm, NXB Khoa học kỹ thuật, 2002. 

- Sách 

tham khảo: 

[3]. Hoàng Hữu Việt, Cao Thanh Sơn, Bài giảng Công nghệ phần mềm (BGĐT), 2009 

[4]. Ian Sommerville, Software Engineering, 8th ed, Addison-Wasley, 2006. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận. 

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 
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- Kiểm 

tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết 

thúc học phần: 50%  

 

II.35. Lập trình JAVA cơ bản 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Lập trình JAVA cơ bản. 

-  Số tín 

chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Học phần gồm có 3 phần: 

Phần 1: Lập trình cơ bản. 

Phần 2: Lập trình hướng đối tượng. 

Phần 3: Lập trình giao diện. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến 

thức & Kỹ năng: Sinh viên sẽ có được các kiến thức và kỹ năng cơ bản đến nâng cao 

về lập trình Java bao gồm: lập trình cơ bản, lập trình hướng đối tượng và lập trình giao 

diện. Từ đó sinh viên có thể tìm hiểu chuyên sâu hơn về Java như lập trình web, lập 

trình CSDL. 

 

- Thái 

độ:  

+ Bồi 

dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc 

+ Có thái 

độ tích cực trong thảo luận, có ý thức kỷ luật tốt, ...  
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+ Biết 

cách cộng tác khi làm việc theo nhóm. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Phần 1. Lập trình cơ bản 

Chương 1. Giới thiệu chung về NNLT Java  

1.1. Giới thiệu và lịch sử NNLT Java 

1.2. Đặc điểm của Java 

1.3. Một số khái niệm trên ngôn ngữ Java, API, JDK, và IDE 

1.4. Một chương trình Java đơn giản 

1.5. Tạo, biên dịch và thực hiện chương trình Java 

1.6. Các thành phần của một chương trình Java 

Chương 2. Một số khái niệm và kiểu dữ liệu  

2.1. Một số khái niệm 

2.2. Các kiểu dữ liệu cơ bản 

2.3. Lệnh gán và biểu thức 

2.4. Kiểu dữ liệu String 

2.5. Ép kiểu dữ liệu với hằng và biến 

2.6. Quyền ưu tiên và sự kết hợp toán tử 

2.7. Thứ tự tính toán toán hạng 

2.8. Nhận dữ liệu từ Input Dialog 

2.9. Nhận dữ liệu từ Console 

2.10. Xử lý lỗi  

Chương 3. Các cấu trúc điều khiển  

3.1. Cấu trúc rẽ nhánh 

3.2. Cấu trúc lặp 

3.3. Cách chọn sử dụng cấu trúc lặp 

3.4. Sử dụng từ khóa break và continue 

3.5. Bài tập 

Phần 2: Lập trình hướng đối tượng 
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Chương 4. Đối tượng và lớp  

4.1. Xác định lớp cho đối tượng 

4.2. Xây dựng đối tượng sử dụng các Constructor 

4.3. Truy nhập đối tượng thông qua các biến tham chiếu 

4.4. Sử dụng các lớp từ thư viện Java 

4.5. Từ bổ nghĩa (modifier) và các phương pháp truy nhập 

4.6. Truyền đối tượng cho phương thức 

4.7. Phương thức, hằng và biến tĩnh (static) 

4.8. Phạm vi các biến 

4.9. Từ khóa this 

4.10. Mảng các đối tượng 

4.11. Lớp trừu tượng  

4.12. Bài tập 

Chương 5. Chuỗi ký tự  

5.1. Lớp String 

5.2. Lớp Character 

5.3. Lớp StringBuffer 

5.4. Lớp StringTokenizer 

5.5. Lớp Scanner 

5.6. Gọi phương thức MyInput sử dụng lớp Scanner 

5.7. Đối số dòng lệnh 

5.8. Bài tập 

Chương 6. Kế thừa và đa hình thái  

6.1. Superclass và Subclass 

6.2. Sử dụng từ khóa super 

6.3. Chồng phương thức (overiding method) 

6.4. Lớp Object 

6.5. Đa hình thái, liên kết động và lập trình dùng chung 

6.6. Ép kiểu lớp với phương thức và toán tử instanceof 
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6.7. Dữ liệu và phương thức protected 

6.8. Biến, phương thức và lớp final 

Phần 3: Lập trình giao diện (GUI Programming) 

Chương 7. Bắt đầu với lập trình giao diện  

7.1. Các thành phần giao diện 

7.2. Java GUI API 

7.3. Frame, Jframe, Layout Manager 

7.5. Các lớp Color, Font 

7.6. Sử dụng Panel làm Subcontainer 

7.7. Vẽ hình trên Panel 

7.8. Căn giữa hình vẽ sử dụng lớp FontMetrics 

7.9. Lớp MessagePanel 

7.10. Bài tập 

Chương 8. Tạo giao diện người sử dụng  

8.1. Đặc điểm chung của các thành phần Swing GUI 

8.2. Các thành phần Swing GUI cơ bản 

8.3. Các thành phần Swing GUI nâng cao 

8.4. Bài tập 

Chương 9. Lập trình java với CSDL  

9.1. Tổng quan về ODBC và JDBC 

9.2. Kết nối JDBC 

9.3. Tương tác với CSDL 

9.4. Quản lý giao dịch 

9.5. iReport 

9.6. Bài tập 

 

 

5. Tài liệu học tập. 
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- Sách, 

giáo trình chính: 

[1]. Đoàn Văn Ban, Lập trình hướng đối tượng với Java, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 

2005. 

[2]. Hoàng Trọng Thế, Nguyễn Duy Tân, Đề cương bài giảng Java, Trường Đại học sư 

phạm và kỹ thuật Hưng Yên. 

[3]. Daniel Liang, Introduction to Java Programming, Prentice Hall, 2003 (5th edition). 

- Sách 

tham khảo: 

[4]. Cay S. Horstmann, Core Java, Prentice Hall, 2008 (8th edition) 

[5]. James Gosling, The Java Language Specification, 2005 (3rd edition) 

[6]. James Elliott, Robert Eckstein, Marc Loy, David Wood, Brian Cole, Java Swing, 

1998, O’Reilly (2nd edition) 

[7]. Prashant Sridharan, Advanced Java Networking , Prentice- Hall Ptr. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi thực hành trên máy. 

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết 

thúc học phần: 50% 

  

II.36. Mạng máy tính 

1. Tên học phần 

- Tiếng 

Việt: Mạng máy tính 

http://www.amazon.com/James-Elliott/e/B004N6YB0C
http://www.amazon.com/Robert-Eckstein/e/B001HCX7CS
http://www.amazon.com/Marc-Loy/e/B0054R6V7U
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&field-author=David%20Wood&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Brian-Cole/e/B007T1B0AM
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- Số tín 

chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu các khái niệm cơ bản và các thuật ngữ sử dụng trong mạng máy tính. Sự 

liên quan, sự khác nhau giữa mạng cục bộ và vùng cục bộ. Từ đó làm cho sinh viên hiểu 

được các đặc trưng đường truyền vật lý, thiết kế mạng, kiến trúc logic và sự thay thế các 

phần tử giữa các mạng. 

 

 

3. Mục tiêu của học phần 

- Kiến 

thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Kiến thức cơ sở về mạng máy tính, môi trường hệ thống mở, đa người sử dụng  

và vấn đề an toàn thông tin trên mạng. 

+ Hiểu được sự quan trọng của chuẩn hóa trong mạng máy tính.  

+ Nắm được các công nghệ khác nhau đang được áp dụng cho mạng máy tính. 

- Kỹ 

năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Kỹ năng lắp đặt phần cứng cho mạng máy tính đối với một số thiết bị mạng 

thông dụng như: bấm dây theo các chuẩn, cắm dắt NIC, Hub, Switch, Router,... 

+ Cài đặt các trình điều khiển, cấu hình các thiết bị để mạng có thể kết nối theo 

sơ đồ mạng. 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu hỗ trợ học tập. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 

+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái 

độ: Bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, tính tích 

cực trong giải quyết các vấn đề, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 
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Chương 1. Giới thiệu chung  

1.1. Mạng truyền thông và công nghệ mạng 

1.2. Mô hình OSI 

Chương 2. Tầng ứng dụng  

2.1. Giao thức tầng ứng dụng 

2.2. World Wide Web và HTTP 

2.3. Thư điện tử trên Internet 

2.4. Dịch vụ tên miền DNS 

2.5. Lập trình Socket 

Chương 3. Tầng giao vận  

3.1. Dịch vụ và nguyên tắc tầng giao vận 

3.2. Dịch vụ dồn kênh, phân kênh 

3.3. Giao thức không hướng nối 

3.4. Các nguyên tắc truyền dữ liệu tin cậy 

3.5. TCP – Giao thức giao vận hướng nối 

3.6. Kiểm soát tắc nghẽn trong TCP 

Chương 4. Tầng mạng  

4.1. Mô hình của tầng mạng 

4.2. Các nguyên lý định tuyến 

4.3. Định tuyến phân cấp 

4.4. Internet protocol 

4.5. Định tuyến trên internet 

4.6. Cấu tạo thiết bị định tuyến Router 

4.7. IPv6 

4.8. Cơ chế dịch chuyển địa chỉ NAT 

Chương 5. Tầng liên kết dữ liệu  

5.1. Khái niệm chung 

5.2.  Kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi 

5.3. Giao thức đa truy cập 
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5.4. Địa chỉ LAN và ARP 

5.5. Ethenet 

5.6. Hub, Bridge và switch 

5.7. Mạng LAN không dây 

5.8. PPP – giao thức điểm nối điểm 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 

[1]. Hồ Đắc Phương, Giáo trình nhập môn mạng máy tính, NXB Giáo dục Việt Nam, 

2009. 

- Sách 

tham khảo: 

[2]. Kurose, Rose, Computer Networking, Fifth Ediction, 2010. 

 

 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận 

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần:  20%  

- Thi kết 

thúc học phần: 50%    

  

II.37. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. 
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-  Số tín 

chỉ: 3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nội dung môn học bao gồm: các phương pháp và kỹ thuật để khảo sát, phân tích và 

thiết kế hệ thống thông tin; các khái niệm cơ bản về hệ thống và hệ thống thông tin quản 

lý; khảo sát và xác lập dự án; phân tích tích hệ thống cũ và đề xuất hệ thống mới. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến 

thức: 

+ Giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, đặc biệt 

là hệ thống thông tin quản lý; 

+ Cung cấp các phương pháp, kỹ thuật để phân tích và thiết kế hoàn chỉnh một 

hệ thống thông tin. 

- Kỹ 

năng: 

+ Khảo sát các bài toán thực tế cho trước; 

+ Phân tích các hệ thống dựa trên kết quả đã khảo sát; 

+ Thiết kế các hệ thống dựa trên kết quả đã khảo sát; 

+ Viết báo cáo về phân tích và thiết kế hệ thống;  

+ Xây dựng được hệ thống  thông tin quản lý mới  

- Thái 

độ: Bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, tính tích 

cực trong thảo luận; có khả năng làm việc theo nhóm, nâng cao khả năng giao tiếp 

thông qua việc thực hiện các bài tập lớn. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Đại cương về hệ thống thông tin  

1.1. Khái niệm chung về hệ thống 

1.2. Hệ thống kinh doanh/ dịch vụ 

1.3. Hệ thống thông tin quản lý 



Trang 160 

 

1.4. Hệ thống thông tin tự động hoá 

1.5. Mô hình hoá hệ thống 

1.6. Các cách tiếp cận phát triển httt 

1.7. Một số chu trình phát triển httt 

1.8. Xây dựng hệ thống thông tin thành công 

1.9. Sơ đồ tổng quát phân tích thiết kế httt 

Chương 2. Khảo sát hiện trạng  

2.1. Mục đích yêu cầu và nội dung khảo sát 

2.2. Phương pháp khảo sát hiện trạng 

2.3. Các bước thực hiện sau khảo sát 

Chương 3. Mô hình hoá nghiệp vụ  

3.1. Khái niệm về mô hình nghệp vụ 

3.2. Biểu đồ ngữ cảnh 

3.3. Biểu đồ phân cấp chức năng 

3.4. Ma trận thực thể dữ liệu - chức năng 

3.5. Biểu đồ hoạt động 

3.6. Biểu đồ luồng dữ liệu (data flow diagram - dfd) 

Chương 4. Các mô hình và phương tiện  diễn tả dữ liệu  

4.1. Mã hoá dữ liệu 

4.2. Mô hình thực thể - liên kết 

4.3. Mô hình dữ liệu quan hệ 

4.4. Chuyển các thực thể và liên kết thực thể sang các lược đồ quan hệ 

4.5. Xây dựng mô hình dữ liệu logic 

 

Chương 5. Thiết kế hệ thống mới  

5.1. Thiết kế tổng thể 

5.2. Thiết kế chi tiết 

5.3. Thiết kế chương trình 

5.4. Đặc tả các môđun 
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5.5. Đóng gói thành modul tải 

5.6. Lập mẫu thử 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 

[1] Chris Smart, Robin Sirrts, Đoàn Văn Ban,…,Phân tích thiết kế, cài đặt hệ thông tin 

quản lý, Viện tin học, Trung tâm huấn luyện và ứng dụng, 1991. 

[2]  Nguyễn Văn Ba. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 2003. 

- Sách 

tham khảo: 

[3]. Nguyễn Văn Vỵ. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý. Nhà xuất bản khoa 

học tự nhiên và công nghệ. 2007. 

[4]. Nguyễn Kim Anh. Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu. Nhà xuất bản Đại học quốc 

gia Hà nội. 2004. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận. 

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết 

thúc học phần: 50%  
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II.38. Trí tuệ nhân tạo 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Trí tuệ nhân tạo. 

- Số tín 

chỉ: 3. (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nội dung môn học bao gồm: Tổng quan về khoa học Trí tuệ nhân tạo; Các phương 

pháp biểu diễn và giải quyết vấn đề; ngôn ngữ lập trình Prolog và các phương pháp biẻu 

diễn và xử lý tri thức; học máy. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến 

thức: Cung cấp cho học sinh các khái niệm cơ bản, các lĩnh vực nghiên cứu và ứng 

dụng của khoa học Trí tuệ nhân tạo, các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp biểu 

diễn và giải quyết vấn đề, khái niệm học máy, về mạng neuron, giải thuật di truyền 

giúp họ có được nền tảng để đi sâu vào các chuyên đề khác như: Hệ chuyên gia, Phần 

mềm dạy học thông minh, Hệ hỗ trợ ra quyết định . . .  

- Kỹ 

năng: 

+ Kỹ năng lập trình. 

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Thái 

độ, chuyên cần: 

+ Thái độ làm việc nghiêm túc, tự giác 

+ Thái độ cầu thị khi ứng dụng học phần vào nghiên cứu khoa học, vào thực 

tiễn. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Tổng quan về khoa học Trí tuệ nhân tạo  
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1.1. Lịch sử phát triển của khoa học Trí tuệ nhân tạo  

1.2. Các tiền đề cơ bản của Trí tuệ nhân tạo 

1.3. Định nghĩa về Trí tuệ nhân tạo 

1.4. Vai tṛ của Trí tuệ nhân tạo 

1.5. Những lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng cơ bản của Trí tuệ nhận tạo 

1.6. Các xu hướng mới của Trí tuệ nhân tạo 

 

Chương 2. Các phương pháp biểu diễn và giải quyết vấn đề  

2.1. Giải quyết vấn đề của con người 

2.2. Giải quyết vấn đề và Trí tuệ nhân tạo 

2.3. Phân loại vấn đề - Các đặc trưng cơ bản của vấn đề 

2.4. Các phương pháp biểu diễn bài toán 

2.5. Biểu diễn bài toán trong máy tính 

2.6. Các phương pháp giải quyết vấn đề cơ bản 

2.7. Giải quyết vấn đề và các kỹ thuật Heuristics 

Chương 3. Ngôn ngữ lập trình Prolog  

3.1. Giới thiệu ngôn ngữ 

3.2. Các yếu tố cơ bản của Turbo Prolog 

3.3. Các thành phần của một chương trình viết bằng Turbo Prolog 

3.4. Các kiểu đối tượng 

3.5. Các phép toán 

3.6. Nhập/xuất dữ liệu 

3.7. Một số ví dụ 

Chương 4. Các phương pháp biểu diễn và xử lý tri thức  

4.1. Khái niệm về tri thức 

4.2. Các phương pháp biểu diễn tri thức 

4.3. Các khía cạnh xử lý tri thức 

Chương 5. Học máy  

5.1. Khái niệm học máy 
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5.2. Cây quyết định 

5.3. Mạng Neuron nhân tạo 

5.4. Giải thuật di truyền 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 

[1]. Nguyễn Thanh Thuỷ,  Trí tuệ nhân tạo - Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ 

thuật xử lý tri thức, Nhà xuất bản giáo dục, 1999.  

[2]. Đỗ Trung Tuấn, Trí tuệ nhân tạo, Nhà xuất bản giáo dục, 1998. 

- Sách 

tham khảo: 

[3]. Bạch Hưng Khang, Hoàng Kiếm, Trí tuệ nhân tạo - Các phương pháp và ứng dụng, 

Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 1989. 

[4]. Phan Trường Dần, Lập trình Turbo Prolog 2.0, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 

2000. 

[5]. Phan Huy Khánh, Lập trình logic trong Prolog, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 

2004. 

[6]. Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach,  Prentice 

Hall, 2002. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận. 

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết 

thúc học phần: 50%  
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II.39. Lập trình hệ thống 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Lập trình hệ thống. 

- Số tín 

chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

- Công 

cụ lập trình hợp ngữ 

- Các 

phần cứng liên quan để có thể lập trình giao tiếp bao gồm: 

+ Lập trình hệ thống;  

+ Các công cụ : gỡ rối, kết nối hợp ngữ với ngôn ngữ bậc cao, chương trình 

ngắt;  

+ Lập trình giao tiếp với ngoại vi. 

 

 

 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến 

thức: Học phần cung cấp cho sinh viên công cụ lập trình hợp ngữ, hiểu được các phần 

cứng liên quan để có thể lập trình giao tiếp bao gồm: Lập trình hệ thống; các công cụ 

: gỡ rối, kết nối hợp ngữ với ngôn ngữ bậc cao, chương trình ngắt; lập trình giao tiếp 

với ngoại vi. 

- Kỹ 

năng: 

+ Kỹ năng lập trình. 

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm. 
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- Thái 

độ, chuyên cần: 

+ Thái độ làm việc nghiêm túc, tự giác 

+ Thái độ cầu thị khi ứng dụng học phần vào nghiên cứu khoa học, vào thực 

tiễn. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Giới thiệu  

1.1. Cấu trúc của các bộ xử lý 

1.2. Một số ngắt của MS-DOS 

1.3. Viết và cho chạy một chương trình 

1.3.1. Cấu trúc của chương trình viết bằng hợp ngữ 

1.3.2. Một số lệnh hợp ngữ thường dùng 

1.3.3. Bộ soạn thảo, bộ dịch và bộ liên kết chương trình 

Chương 2. Lập trình hệ thống  

2.1. Chương trình chạy vòng tròn và phân nhánh 

2.2. Vòng lặp chờ 

2.3. Thủ tục và các phép toán ngăn xếp 

2.3.1. Mở đầu 

2.3.2. Ngăn xếp địa chỉ và ngăn xếp dữ liệu 

2.3.3 Định nghĩa các biến và vùng bộ nhớ 

2.3.4. Chương trình con như là thủ tục NEAR 

2.3.5. Chương trình con như là thủ tục FAR 

2.3.6. Liên kết thủ tục vào một thư viện 

Chương 3. Các công cụ hỗ trợ  

3.1. Bộ gỡ rối DEBUG 

3.2. Các chương trình được dịch bằng DEBUG 

3.3. Bộ gỡ rối CodeView 

3.4. Các kiểu định địa chỉ 

3.4.1. Định địa chỉ trực tiếp 
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3.4.2. Định địa chỉ gián tiếp 

3.5. Kết nối chương trình hợp ngữ với chương trình ngôn ngữ bậc cao 

3.6. Các chương trình ngắt 

3.6.1. Ứng dụng các ngắt của BIOS 

3.6.2. Kết nối các chương trình ngắt thường trú bộ nhớ 

Chương 4. Lập trình giao tiếp  

4.1. Lập trình giao tiếp với UART 

4.1.1. Các thanh ghi trong UART 

4.1.2. Khung truyền nối tiếp, bit chẵn lẻ 

4.1.3. Quy định tốc độ truyền và xây dựng giao thức bằng phần mềm 

4.2. Lập trình giao tiếp phần cứng trong Windows 

4.2.1. Ứng dụng của các ngắt BIOS 

4.2.2. Kết nối các chương trình ngắt thường trú bộ nhớ 

4.2.3. Lập trình giao tiếp với các phần cứng khác 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 

[1]. Đỗ Xuân Tiến, Lập trình điều khiển hệ thống, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 

2002 

- Sách 

tham khảo: 

[2]. Ngô Diên Tập, Lập trình bằng hợp ngữ, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2003. 

[3]. Ngô Diên Tập, Lập trình ghép nối máy tính trong Windows, Nhà xuất bản Khoa học 

và Kỹ thuật, 2003. 

 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận. 

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 
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- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết 

thúc học phần: 50%  

 

II.40. Vi xử lý 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Vi xử lý. 

-  Số tín 

chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu tổng quan về hệ thống vi xử lý từ đó đi sâu nghiên cứu chi tiết về bộ vi xử 

lý dọng họ Intel 8086/8088 từ đó giới thiệu về lập trình hợp ngữ và các phương pháp 

ghép nối bộ nhớ và thiết bị ngoại vi với bộ vi xử lý. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến 

thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Các kiến thức cơ bản về bộ vi xử lý, tập lệnh và phương pháp lập trình sử 

dụng tập lệnh của bộ vi xử lý. 

+ Các kỹ thuật nối ghép bộ vi xử lý với bộ nhớ và thiết bị vào ra.  

- Kỹ 

năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Các kiến thức cơ bản về bộ vi xử lý: kiến trúc, tập lệnh, lập trình và phương 

pháp ghép nối. 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu hỗ trợ cho quá trình học tập. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 
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+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái 

độ: Bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, tính tích 

cực trong thảo luận, có ý thức kỷ luật tốt, ... 

 

  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Giới thiệu chung  

1.1. Mở đầu 

1.2. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử 

1.3. Mã ASCII, quan hệ giữa mã ASCII và số BCD 

1.4. Lịch sử phát triển của bộ vi xử lý  

1.5. Tổng quan về hệ vi xử lý 

1.6. Tổng quan về bộ vi xử lý 

Chương 2. Bộ vi xử lý intel 8088/8086  

2.1. Mở đầu 

2.2. Tổng quan về bộ vi xử lý 8088 

2.3. Các chế độ địa chỉ 

2.4. Cách mã hoá lệnh của 8088 

2.5. Tập lệnh của 8088/8086 

Chương 3. Lập trình hợp ngữ  trên máy ibmpc  

3.1. Giới thiệu về lập trình hợp ngữ trên IBMPC 

3.2. Cách khai báo dữ liệu 

3.3. Khung của chương trình hợp ngữ 

3.4. Các cấu trúc lập trình hợp ngữ 

3.5. Một số ví dụ 

Chương 4. Phối ghép bộ nhớ bán dẫn với bộ vi xử lý 8088  

4.1. Giới thiệu các chân tín hiệu của 8088 và các mạch phụ trợ 

4.2. Các tín hiệu của 8088 
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4.3. Mạch tạo xung nhịp 8284 

4.4. Mạch điều khiển Bus 8288 

4.5. Bộ nhớ bán dẫn 

4.6. Phối ghép bộ nhớ với 8088 

Chương 5. Phối ghép thiết bị ngoại vi với bộ vi xử lý 8088  

5.1. Tổng quan về hệ thống vào ra 

5.2. Các phương pháp vào ra dữ liệu 

5.3. Ghép nối cổng vào ra với bộ vi xử lý 

5.4. Mạch ghép nối vào ra lập trình được PPI 8255 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 

[1] Văn Thế Minh - Kỹ thuật vi xử lý - NXB Giáo dục 1997. 

- Sách 

tham khảo: 

[2] Muhammed Ali Mazidi, Janice Gillespie Mazidi - The 80x86 IBMPC & Compatibale 

Computer - PrenticeHall 1995. 

[3] Daniel Tabak, Advanced Microprocesor - McGrawHill 1995. 

[4] Quách Tuấn Ngọc (dịch) - Lập trình hợp ngữ và máy vi tính IBMPC – NXB Giáo dục 

1998. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận. 

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết 

thúc học phần: 50%  
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II.41. Lập trình Web 

1. Tên học phần. 

- Tiếng 

Việt: Lập trình Web. 

-  Số tín 

chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thiết kế trang web (HTML5 và CSS3); một 

trong những ngôn ngữ script hỗ trợ lập trình web là javacript; kiến thức về lập trình web 

phía server với côngnghệ ASP.NET. 

 

 

 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến 

thức: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản để thiết kế và lập trình web phía 

client và server. Đồng thời, cung cấp các kiến thức về quản trị website và quản lý 

danh mục 

- Kỹ 

năng: Qua học phần này, sinh viên có thể thiết kế được giao diện 1 website. Sử dụng 

ngôn ngữ lập trình Web ASP.NET xây dựng 1 trang web động, Có khả năng quản trị 

website thông qua việc phân quyền. 

- Thái 

độ: Nghiêm túc, năng động và sáng tạo trong học tập. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Giới thiệu Internet và web  

1.1. Giới thiệu Internet và Web  

1.2. Các dịch vụ cơ bản của Internet  
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1.3. Các bước thiết lập Website  

Chương 2. Ngôn ngữ HTML  

2.1. Giới thiệu ngôn ngữ HTML  

2.2. Định dạng văn bản  

2.3. Danh sách  

2.4. Hình ảnh – Âm thanh – Liên kết  

2.5. Bảng và trình bày trang  

2.6. Khung  

2.7. Biểu mẫu (Form)  

2.8. Kiểm tra và xuất bản  

Chương 3. Cascading Stylesheet   

3.1. Giới thiệu CSS  

3.2. Cách tạo CSS  

3.3. Styling Backgrounds  

3.4. CSS Box Model  

3.5. CSS Advanced  

 

Chương 4. Javascript  

4.1. Giới thiệu về Javascript  

4.2. Các lệnh trong Javascript  

4.3. Hàm trong Javascript  

4.4. Mô hình đối tượng  

Chương 5. Tổng quan về lập trình web phía server và ASP.NET  

5.1. Giới thiệu về lập trình web phía server  

5.2. Giới thiệu công nghệ ASP.NET  

5.3. Cách tạo một project ASP.NET  

Chương 6. Web Server Controls   

6.1. Server Control là gì?  

6.2. Các loại Server Control  
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6.3. Saving ViewState  

6.4. HTML Server Controls  

6.5. Web Server Controls  

6.6. Nên sử dụng control nào?  

Chương 7. Validation Controls  

7.1. Thế nào là dữ liệu hợp lệ ?  

7.2. Kiểm tra phía Client và phía Server  

7.3. Các điều khiển kiểm tra của ASP.NET  

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, 

giáo trình chính: 

[1] JonDuckett ,Beginning Web Programming with HTML, XML and CSS, John Wiley & 

Sons, Ltd., 2010  

- Sách 

tham khảo: 

[2] WallPeart, Simple CSS Standard Edition, WallPeart, WallPearl’sBlog, 2008  

[3] Scott Worley, Inside ASP.NET, SAMS, 2001  

 

 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi thực hành trên máy tính. 

- Kiểm 

tra thường xuyên:  15% 

- Nhận 

thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm 

tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết 

thúc học phần: 50%  
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II.42. Lập trình trò chơi trên máy tính 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Lập trình trò chơi trên máy tính. 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

- Cách lập trình lệnh,  sử dụng các đối tượng trên unity và kiến thức test, debug, 

chạy game trên điện thoại di động đối với môi trường Android, IOS. 

- Cách sử dụng các đối tượng unity (2d, 3d), có kỹ năng về khả năng lập trình, 

phán đoán và sử dụng thuật toán. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức : Cung cấp các kiến thức chuyên sâu lập trình lệnh,  sử dụng các đối 

tượng trên unity và kiến thức test, debug, chạy game trên điện thoại di động 

đối với môi trường Android, IOS. 

- Kỹ năng: Biết sử dụng các đối tượng unity (2d, 3d), có kỹ năng về khả năng 

lập trình, phán đoán và sử dụng thuật toán. 

- Thái độ: Nghiêm túc, năng động và sáng tạo trong học tập. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Cài đặt 

- Unity 

- Giao diện sử dụng bản unity 3d 4.6 - 5.x 

- Download và cài đặt bản 4.6 + crack 

- Cài đặt bản 5.0 

 

Chương 1. Giao diện , đối tượng Unity  

1.1. Làm quen với giao diện Unity 

1.2. Các đối tượng thường dùng 

1.2.1. Cube 

1.2.2. Sphere 

1.2.3. Capsule 
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1.2.4. Plane 

1.2.5. Terrain 

1.2.6. Object empty 

1.3. Cách thức điều chỉnh và sử dụng camera 

1.3.1. Di chuyển Camera theo ngữ cảnh 

1.3.2. Xoay camera xung quanh đối tượng 

Chương 2. Lập trình trên unity  

2.1. Lập trình chuyển động (hướng dẫn các hàm liên quan tới chuyển động, 

translate, velocity, addforce …) 

2.2. Xử lý va chạm đối tượng  

2.2.1. Mesh 

2.2.2. Wheel collider 

2.2.3. Box Collider 

2.2.4. Character controller 

2.2.5. Rigid body 

2.2.6. Các hàm xử lý va chạm 

2.3. Tạo đối tượng cha, đối tượng con (giải thích Position, locaposition), cách lấy 

đổi tượng con trong cha 

2.4. Sử dụng hiệu ứng Unity  

2.4.1. Thư viện hiệu ứng 

2.4.2. Tạo hiệu ứng bằng thư viện unity 

2.4.3. Ứng dụng hiệu ứng vào game 2D, 3D 

2.4.4. Sử dụng itween unity để tạo hiệu ứng 

2.5. Ví dụ (bắn súng,  tạo hiệu ứng) 

2.6. Cách sử dụng Raycast 

2.7. Lập trình C# 

2.7.1. Khai báo biến, sử dụng biến toàn cục, biến cục bộ 

2.7.2. Sử dụng lớp, cách kế thừa hàm, thủ tục, truyền biến 

2.7.3. Tính đa hình trong lớp 
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2.7.4. Các hàm unity ứng dụng vào xử lý lớp 

2.7.5. Truyền biến, lấy dữ liệu qua các đối tượng unity 

2.8. Hàm xử lý thời gian 

2.9. Lập trình AI & hệ tọa độ 

Bài tập: Đua xe oto, ăn đồng xu (hút nam châm, sinh map, tính điểm, thay đổi map) 

Chương 3. Animation Unity  

3.1. Chuyển động Animation 2D  

3.2. VD: Lập trình FPS 3D 

3.3. Chuyển động Animation 3D 

3.4. VD: Lập trình mario 2D 

Chương 4. Sử dụng UI và cách xử lý tệp  

4.1. Thiết kế giao diện trên UI 

4.2. tác sự kiện 

4.3. Xử lý sinh đối tượng cha và con trên UI 

4.4. Sử dụng các thuộc tính UI để làm menu, thanh trượt,… 

4.5. Cách lưu điểm, đọc điểm từ tệp, cách bảo mật dữ liệu trên tệp 

4.6. Cung cấp tool xử lý tệp đảm bảo tính bảo mật (lưu,đọc dữ liệu, hình ảnh) 

4.7. Bài tập: thiết kế các loại tương tác giao diện (load game, vào game, thay đổi 

UI) 

Chương 5. Sử dụng ánh sáng, đổ bóng unity  

5.1. Spot 

5.2. Point 

5.3. Directional 

5.4. Area 

5.5. LightMapping 

Chương 6. Sử dụng màn hình điện thoại  

6.1. Cách test 

6.2. Debug game 

6.3. Chạm 1 điểm, chạm đa điểm 
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6.4. Điều chỉnh camera quẹt xoay, room, theo hướng để di chuyển đối tượng 

Chương 7. Thêm quảng cáo và Share facebook  

7.1. Cung cấp một số tool sử lý trên mạng xã hội 

7.2. Cách thêm quảng cáo bằng admod vào unity3d 

7.3. Share facebook trong unity3d 

7.4. Cách chụp màn hình để share trên facebook 

Chương 8. Biên dịch Android, IOS  

8.1. Cách giảm thiệu dung lượng 

8.2. Biên dịch Android 

8.3. Biên dịch IOS 

8.4. Cách đẩy game lên store 

Chương 9. Lập trình Json, update hình ảnh, đối tượng online + Kiến thức web 

kết hợp với unity, trao đổi về cách làm game online  

5. Tài liệu học tập. 

- Sách tham khảo: 

[2] Will Goldstone, Unity Game Development Essential, Packt Publishing, 

2009. 

[2] Efraim Meulenberg, Game Development with Unity, VTC, 2010. 

[3] Efraim Meulenberg, Game Development for iPhone/iPad Using Unity 

iPhone, VTC, 2010. 

[4] TornadoTwins, Wormgame Cartoony Series 

http://www.unityprefabs.com/wormgame-cartoony-series-tutorial.html    

[5] Zak Parrish, Unity Fundamentals 

http://www.3dbuzz.com/vbforum/content.php?176  

[6] Chad and Eric, Unity Training 

[7] Ryan Henson Creighton, Unity 3D Game Development by Example, Packt 

Publishing, 2010. 

[8] http://walkerboystudio.com/html/unity_training___free__.html 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận hoặc trên máy.   
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- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50%  

 

II.43. Lập trình di động 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Lập trình di động. 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Đây là học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về cấu trúc hệ điều hành 

Android, phương pháp lập trình các ứng dụng trên nền tảng Android, các bước triển 

khai ứng dụng trên thiết bị và phân phát ứng dụng trên Google Play Store. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức:  Sinh viên nắm vững các kiến thức về nền tảng Android, hiểu rõ 

cấu trúc của 1 ứng dụng trên Android, các bước lập trình các ứng dụng trên 

Android. 

- Kỹ năng: Qua học phần này, sinh viên có thể đọc hiểu mã nguồn của các ứng 

dụng xây dựng cho Android, Từ đó xây dựng được các ứng dụng chạy trên 

nền tảng Android. 

- Thái độ, yêu cầu : Môn học yêu cầu sinh viên học tập nghiêm túc. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Làm quen với android  

1.1. Giới thiệu về hệ điều hành Android 

1.2. Giới thiệu về cấu trúc của 1 ứng dụng Android 

1.2.1. Các thành phần tạo nên ứng dụng Android 

1.2.2. Vòng đời của ứng dụng 

1.2.3. Tài nguyên 

1.2.4. Chi tiết về Activity 
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1.3. Cài đặt các công cụ để lập tŕnh ứng dụng Android 

Chương 2.    Xây dựng giao diện ứng dụng android   

2.1. Layout Controls 

2.2. View Controls 

2.3. Custom Views 

2.4. Xử lý các sự kiện trên giao diện 

2.5. Shapes. Colors. Gradients 

2.6. Drawables 

Chương 3. Lưu trữ dữ liệu  

3.1. Đọc/ghi file 

3.2. Sử dụng file 

3.3. Giới thiệu cơ sở dữ liệu 

3.4. Sử dụng cơ sở dữ liệu 

Chương 4. Tương tác với hệ thống  

4.1. Intent 

4.2. Broadcast 

4.3. Toast 

4.4. Ôn tập + Thực hành viết ứng dụng 10 tiết 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]Android Recipes, Dave Smith , Jeff Friesen, Apress, 2010. 

- Sách tham khảo: 

[2] Beginning Android, Mark L, Murphy, Apress, 2010. 

[3] Pro Android, Sayed Y.Hashimi, Satya Komatineni, Apress, 2009. 

 

 

6. Hình thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận hoặc trên máy 

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 
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- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50%  

 

II.44. Lập trình Java nâng cao 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Lập trình Java nâng cao. 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Xây dựng các ứng dụng dùng công nghệ Java, với các đặc trưng hướng đối tượng 

như tính đóng gói dữ liệu, kế thừa, tính đa hình; Sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu 

gốc, các kiểu dữ liệu đối tượng, các cấu trúc điều khiển luồng; Triển khai các kỹ thuật 

xử lý lỗi, xử lý ngoại lệ; Tạo giao diện đồ hoạ trên Java; Lập trình I/O nâng cao với 

Java; Lập trình luồng trong Java;  Xây dựng các ứng dụng mạng theo mô hình client – 

server. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kỹ năng, kiến thức: 

+ Xây dựng các ứng dụng dùng công nghệ Java, với các đặc trưng hướng đối 

tượng như tính đóng gói dữ liệu, kế thừa, tính đa hình 

+ Sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu gốc, các kiểu dữ liệu đối tượng, các cấu 

trúc điều khiển luồng 

+ Triển khai các kỹ thuật xử lý lỗi, xử lý ngoại lệ 

+ Tạo giao diện đồ hoạ trên Java 

+ Lập trình I/O nâng cao với Java  

+ Lập trình luồng trong Java  

+ Xây dựng các ứng dụng mạng theo mô hình client – server. 

- Thái độ: Nghiêm túc, năng động và sáng tạo trong học tập. 

 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Getting Started  
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1.1. Describe the key features of Java technology 

1.2. Write, compile, and run a simple Java technology application  

1.3. Describe the Java virtual machine's (JVM machine's) function  

1.4. Define garbage collection  

1.5. List the three tasks performed by the Java platform that handle code security 

Chương 2. Object-Oriented Programming   

2.1. Define modeling concepts: abstraction, encapsulation, and packages  

2.2. Discuss why you can reuse Java technology application code  

2.3. Define class, member, attribute, method, constructor, and package  

2.4. Use the access modifiers private and public as appropriate for the guidelines of 

encapsulation  

2.5. Invoke a method on a particular object  

2.6. In a Java technology program, identify the following:  

2.7. The package statement  

2.8. The import statements  

2.9. Classes, methods, and attributes  

2.10. Constructors  

2.11. Use the Java technology API online documentation 

Chương 3. Identifiers, Keywords, and Types  

3.1. Use comments in a source program  

3.2. Distinguish between valid and invalid identifiers  

3.3. Recognize Java technology keywords  

3.4. List the eight primitive types  

3.5. Define literal values for numeric and textual types  

3.6. Define the terms primitive variable and reference variable  

3.7. Declare variables of class type  

3.8. Construct an object using new  

3.9. Describe default initialization  

3.10. Describe the significance of a reference variable  
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3.11. State the consequence of assigning variables of class type  

Chương 4. Expressions and Flow Control  

4.1. Distinguish between instance and local variables  

4.2. Describe how to initialize instance variables  

4.3. Identify and correct a Possible reference before assignment compiler error  

4.4. Recognize, describe, and use Java software operators  

4.5. Distinguish between legal and illegal assignments of primitive types  

4.6. Identify boolean expressions and their requirements in control constructs  

4.7. Recognize assignment compatibility and required casts in fundamental types  

4.8. Use if, switch, for, while, and do constructions and the labeled forms of break 

and continue as flow control structures in a program  

Chương 5. Arrays  

5.1. Declare and create arrays of primitive, class, or array types  

5.2. Explain why elements of an array are initialized  

5.3. Explain how to initialize the elements of an array  

5.4. Determine the number of elements in an array  

5.5. Create a multidimensional array  

5.6. Write code to copy array values from one array type to another 

Chương 6. Class Design  

6.1. Define inheritance, polymorphism, overloading, overriding, and virtual 

method invocation  

6.2. Use the access modifiers protected and "package-friendly"  

6.3. Describe the concepts of constructor and method overloading  

6.4. Describe the complete object construction and initialization operation  

6.5. In a Java program, identify the following:  

6.6. Overloaded methods and constructors  

6.7. The use of this to call overloaded constructors  

6.8. Overridden methods  

6.9. Invocation of super class methods  
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6.10. Parent class constructors  

6.11. Invocation of parent class constructors 

Chương 7. Advanced Class Features  

7.1. Describe static variables, methods, and initializers  

7.2. Describe final classes, methods, and variables  

7.3. Explain how and when to use abstract classes and methods  

7.4. Explain how and when to use nested classes  

7.5. Distinguish between static and non-static nested classes  

7.6. Explain how and when to use an interface  

7.7. In a Java software program, identify:  

7.8. Static methods and attributes  

7.9. Final methods and attributes  

7.10. Nested classes  

7.11. Interface and abstract classes  

7.12. Abstract methods 

Chương 8. Exceptions and Assertions  

8.1. Define exceptions  

8.2. Use try, catch, and finally statements  

8.3. Describe exception categories  

8.4. Identify common exceptions  

8.5. Develop programs to handle your own exceptions  

8.6. Use assertions  

8.7. Distinguish appropriate and inappropriate uses of assertions  

8.8. Disable assertions at runtime 

Chương 9. Text-Based Applications  

9.1. Write a program that uses command-line arguments and system properties  

9.2. Write a program that reads from standard input  

9.3. Write a program that can create, read, and write files  

9.4. Describe the basic hierarchy of collections in Java 2 SDK  
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9.5. Write a program that uses sets and lists  

9.6. Write a program to iterate over a collection  

9.7. Describe the collection classes that existed before Java 2 SDK  

9.8. Identify deprecated classes and explain how to migrate from Java 

Development Kit (JDK) 1.0 to JDK 1.1 to Java 2 JDK  

Chương 10. Building Java GUIs  

10.1. Describe the Abstract Windowing Toolkit (AWT) package and its components  

10.2. Define the terms containers, components, and layout managers, and describe 

how they work together to build a GUI  

10.3. Use layout managers  

10.4. Use the FlowLayout, BorderLayout, and GridLayout managers to achieve a 

desired dynamic layout  

10.5. Add components to a container  

10.6. Use the Frame and Panel containers appropriately  

10.7. Describe how complex layouts with nested containers work  

10.8. In a Java technology program, identify the following:  

10.9. Containers  

10.10. The associated layout managers  

10.11. The layout hierarchy of all components 

Chương 11. GUI Event Handling  

11.1. Define events and event handling  

11.2. Write code to handle events that occur in a GUI  

11.3. Describe the concept of adapter classes, including how and when to use them  

11.4. Determine the user action that originated the event from the event object 

details  

11.5. Identify the appropriate interface for a variety of event types  

11.6. Create the appropriate event handler methods for a variety of event types  

11.7. Understand the use of inner classes and anonymous classes in event handling  

Chương 12. Applet  
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12.1. Identify the key AWT components and the events that they trigger  

12.2. Describe how to construct a menu bar, menu, and menu items in a Java GUI  

12.3. Understand how to change the color and font of a component 

Chương 13. GUI-Based Applications  

13.1. Identify the key AWT components and the events that they trigger  

13.2. Describe how to construct a menu bar, menu, and menu items in a Java GUI  

13.3. Understand how to change the color and font of a component 

Chương 14. Threading  

14.1. Understanding and using java networking library   

14.2. Building client - server network application with java networking 

Chương 15. Advance IO Stream  

15.1. Understanding and using java networking library   

15.2. Building client - server network application with java networking 

Chương 16. Java Networking  

16.1. Understanding and using java networking library   

16.2. Building client - server network application with java networking  

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. Giáo trình SL275 - Java™ Programming Language in Advanced, Sun 

Educational Services, 2009. 

- Sách tham khảo: 

[2]. Khalid Azim Mughal, A Programmer's Guide to Java Certification, 

Addison-Wesley Pub,1999. 

[3]. Sierra and Bates, Sun Certified Programmer & Developer For Java 2 

Study Guide, McGraw-Hill Publishing Company, 2003. 

[4]. TestKing, Sun Certified Programmer & Developer For Java 2 

 

 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận hoặc thực hành trên máy. 
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- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

 

II.45. Xử lý ảnh 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Xử lý ảnh. 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản: các khái niệm về ảnh; 

phương pháp và kỹ thuật xử lý ảnh: biểu diễn, lọc và nâng cao chất lượng ảnh; phương 

pháp phân vùng ảnh; xác định biên ảnh; các phương pháp nhận dạng ảnh; một số kỹ 

thuật và công nghệ nén ảnh số. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các phương pháp 

và kỹ thuật xử lý ảnh, làm tiền đề cho các môn chuyên ngành.  

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên nắm vững phương pháp được học, có 

thể lập trình hoặc sử dụng công cụ thực hiện một số thao tác xử lý ảnh đơn 

giản. 

- Thái độ: Bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, 

tính tích cực trong giải quyết các vấn đề, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Nhập môn xử lý ảnh  

1.1. Tổng quan về hệ thống xử lý ảnh 

1.2. Những vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh 

Chương 2. Thu nhận ảnh  

2.1. Các thiết bị thu nhận ảnh 

2.2. Lấy mẫu và lượng tử hoá 
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2.3. Một số phương pháp biểu diễn ảnh 

2.4. Các định dạng ảnh cơ bản 

2.5. Kỹ thuật tái nhận ảnh 

2.6. Khái niệm ảnh đen trắng, ảnh màu 

Chương 3. Xử lý nâng cao chất lượng ảnh  

3.1. Cải thiện ảnh sử dụng các toán tử điểm 

3.2. Cải thiện ảnh sử dụng các toán tử không gian 

3.3. Khôi phục ảnh 

Chương 4. Các phương pháp phát hiện biên  

4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên 

4.2. Phương pháp phát hiện biên cục bộ 

4.3. Dò biên theo quy hoạch động 

4.4. Các phương pháp khác 

Chương 5. Phân vùng ảnh  

5.1. Giới thiệu 

5.2. Phân vùng ảnh theo ngưỡng biên độ 

5.3. Phân vùng theo miền đồng nhất 

5.4. Phân vùng dựa theo đường biên 

5.5. Phân vùng theo kết cấu bề mặt 

Chương 6. Nhận dạng ảnh  

6.1. Giới thiệu 

6.2. Nhận dạng dựa theo miền không gian 

6.3. Nhận dạng dựa theo cấu trúc 

6.4. Nhận dạng dựa theo mạng nơron 

Chương 7. Nén dữ liệu ảnh  

7.1. Giới thiệu 

7.2. Các phương pháp nén thế hệ thứ nhất 

7.3. Các phương pháp nén thế hệ thứ hai 
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5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1] Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thuỷ, Nhập môn xử lý ảnh số. Nhà xuất 

bản Khoa học Kỹ thuật, 1999. 

- Sách tham khảo: 

[2] John C. Russ , The Image Processing Handbook, CRC Press, 2002 

[3] Alan C. Bovik , Handbook of Image and Video Processing, Academic 

Press, 2000 

[4] Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Steven L. Eddins, Digital Image 

Processing Using MATLAB,  Prentice Hall, 2003 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi thực hành trên máy và tự luận. 

- Kiểm tra thường xuyên: 15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50%  

  

II.46. Linux & phần mềm nguồn mở 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Linux & phần mềm nguồn mở 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nội dung môn học bao gồm: giới thiệu về mã nguồn mở; sở hữu trí tuệ và giấy 

phép phần mềm mã nguồn mở; giới thiệu một số phần mềm mã nguồn mở; một số phát 

triển phần mềm mã nguồn mở 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Tổng quan về phần mềm mã nguồn mở. 

+ Một số License trong cộng đồng mã nguồn mở, những lợi ích của việc sử dụng 

phần mềm mã nguồn mở trong việc phát triển các ứng dụng. 
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+ Giới thiệu các phần mềm, tiện ích mã nguồn mở thường được dùng trong việc 

phát triển các ứng dụng như các database, web server,... Một số môi trường 

phát triển ứng dụng mã nguồn mở như Eclipse, Netbean,… 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 

+ Sử dụng phần mềm mã nguồn mở để phát triển ứng dụng. 

+ Có thể kết hợp các phần mềm mã nguồn mở trong phát triển ứng dụng. 

- Thái độ, chuyên cần 

+ Bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc. 

+ Có thái độ tích cực trong thảo luận, có ý thức kỷ luật tốt,...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Giới thiệu về mã nguồn mở  

1.1. Bản quyền phần mềm 

1.2. Định nghĩa mã nguồn mở 

1.3. Khái niệm cộng đồng mã nguồn mở 

1.4. Lịch sử phát triển của mã nguồn mở 

1.5. Lý do sử dụng mã nguồn mở để phát triển ứng dụng 

Chương 2. Sở hữu trí tuệ và giấy phép phần mềm mã nguồn mở  

2.1. Sở hữu trí tuệ 

2.2. MIT, BSD, Apache, và Academic Free Licenses 

2.3. GPL, LGPL và Mozilla Licences 

Chương 3. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ  

3.1. Giới thiệu hệ điều hành mã nguồn mở Linux 

3.2. Phần mềm phía máy chủ 

3.3. Phần mềm ứng dụng 

3.4. Bài tập 

Chương 4. PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ  

4.1. Mô hình phát triển phần mềm mã nguồn mở 

4.2. Các công cụ phát triển phần mềm mã nguồn mở 

4.3. Phát triển phần mềm 
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5. Tài liệu học tập. 

- Tài liệu chính: 

[1]. Karl Fogel, Producing Open Source Software, O’Reilly, 2005 

[2]. Andrew M. St. Laurent, Open Source and Free Software Licensing, 

O’Reilly,  2004 

- Tài liệu tham khảo: 

[1]. Diomidis Spinesllis, The Open Source Perspective, 2003 

[2]. Lawrence Rosen, Open Source Licensing: Software Freedom and 

Intellectual Property Law, Prentice Hall, 2004 

[3].  Douglas E. Phillips, The Software License Unveiled, Oxford, 2009 

6. Hình thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận 

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm tra giữa học phần:  20%  

- Thi kết thúc học phần: 50%  

 

II.47. Tương tác người - máy 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Tương tác người- máy. 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Học phần nêu lên tầm quan trọng của tương tác người- máy, cùng với vai trò 

của người dùng đối với một hê thống tương tác trong thời đại hiện nay. Đặc điểm tâm 

lý, nhu cầu và mong muốn của người dùng được chú ý để đưa ra các nguyên lý, các 

hướng dẫn chung cũng như các cách thức cụ thể để thiết kế hệ thống tương tác. Các 

nguyên lý và hướng dẫn hỗ trợ đó cũng có thể được dùng như một phần các tiêu chí 

đánh giá một hệ thống tương tác. 
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Người học tìm thấy từng bước thiết kế cho phương pháp tổng quát, và những 

nét đặc thù cho mỗi tình huống khác nhau: ứng dụng, web, hệ thống nhúng hay cho 

thiết bị cỡ nhỏ (như thiết bị di động). 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Về kiến thức:  

+ Hiểu được tầm quan trọng của tương tác người- máy. 

+ Nắm vững cơ sở lý thuyết cho việc thiết kế tốt tương tác người- máy. 

+ Biết được vai trò trọng tâm của người dùng, đặc điểm, nhu cầu và mong 

muốn, phản ứng của họ đối với một hệ thống tương tác. 

+ Hiểu rõ các cơ chế, nguyên lý liên quan tương tác người- máy trong các 

chuyên ngành như mỹ thuật ứng dụng, vật lý, y học, … 

- Về kỹ năng: 

+ Kỹ năng để thiết kế và đánh giá tương tác người- máy trong một hệ 

thống tương tác. 

+ Kỹ năng để hiểu biết người dùng và xác định đúng nhu cầu của họ đối với 

một hệ thống tương tác. 

+ Ứng dụng các nguyên lý và kỹ năng trong các chuyên ngành liên quan 

thành các kỹ năng thiết kế tương tác người- máy. 

+ Có óc thẩm mỹ. 

+ Biết ứng dụng các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin. 

- Về thái độ: 

+ Trân trọng người dùng. 

+ Đánh giá nghiêm túc và công bằng với một thiết kế, kể cả của chính 

mình. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Giới thiệu về thiết kế hệ tương tác  

1.1. Tính đa dạng của các hệ tương tác 

1.2. Tầm quan trọng của việc thiết kế tốt tương tác người- máy 

1.3. Qui trình thiết kế một hệ tương tác 
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1.4. Thiết kế đặt con người làm trọng tâm 

1.5. Các kỹ năng cần thiết cho nhà thiết kế 

Chương 2. Yêu cầu của người dùng  

2.1. Tìm hiểu về người dùng và lĩnh vực cần thiết kế 2 

2.2. Tìm hiểu về công việc và các nhiệm vụ của người dùng 

2.3. Kiến thức cần thiết để thiết kế tương tác người- máy 

2.4. Lập nguyên mẫu (prototype) 

 

Chương 3. Thiết kế  

3.1. Tái lập kỹ thuật cho công việc và thiết kế mức quan niệm 

3.2. Thiết kế tương tác 

3.3. Chọn lựa các yếu tố tương tác thành các thành tố phần mềm  

3.4. Đưa các thành tố đã chọn vào lĩnh vực thiết kế (design areas) 

3.5. Tạo giao diện người dùng (GUI: Graphical User Interface) 

3.6. Thiết kế web 

3.7. Thiết kế các hệ thống nhúng trên máy tính và các thiết bị nhỏ 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách tham khảo: 

[1] Phương pháp tư duy & thực hành bố cục mỹ thuật, Họa sĩ Uyên Huy.- 

TPHCM, Mỹ thuật, 2013.- 433p. 

[2] User interface design and evaluation / Debbie Stone ... [et al.]..- San 

Francisco, Calif.: Morgan Kaufmann, 2005.- xxviii, 669 p. ; ill. (chiefly 

col.), 24 cm, 0120884364 (pbk.).- 005.437/ U84. 

[3] Human-computer interaction / Alan Dix ... [et al.].- 3rd ed..- Harlow, 

England: Pearson/Prentice Hall, 2004.- xxv, 834 p. ; ill. (some col.), 24 

cm, 0130461091.- 004.019/ H918. 

[4] Developer to designer: GUI design for the busy developer / Mike 

Gunderloy.- San Francisco: SYBEX, 2005.- xx, 346 p. ; ill., 23 cm, 

078214361X.- 005.12/ G975. 
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[5] User interface design : A software engineering perspective / Soren 

Lauesen.- Harlow, England: Pearson/Addison-Wesley, 2005.- xviii, 604 

p.: ill., 24cm, 0 321 18143 3.- 005.428/ L373 

6. Hình thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận hoặc bài tập nhóm. 

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm tra giữa học phần: 20%  

- Thi kết thúc học phần: 50%   

 

II.48. Hệ cơ sở dữ liệu phân tán 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Hệ cơ sở dữ liệu phân tán. 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nội dung môn học bao gồm: hệ thống lại quá trình xây dựng một cơ sở dữ liệu 

quan hệ và các vấn đề liên quan; nền tảng lý thuyết các hệ cơ sở dữ liệu phân tán dựa 

trên mô hình quan hệ, bao gồm: kiến trúc, thiết kế phân đoạn và sắp chỗ dữ liệu, tối ưu 

hoá câu hỏi phân tán, quản trị giao dịch phân tán và điều khiển tương tranh; các vấn đề 

lý thuyết của các hệ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, bao gồm: mô h́nh, ngôn ngữ định 

nghĩa và truy vấn, xử lý và tối ưu hoá câu hỏi; giới thiệu một xu hướng phát triển trong 

lĩnh vực cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức là kho dữ liệu và OLAP. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể: 

+ Lựa chọn một phương án thiết kế và tổ chức lưu trữ cơ sở dữ liệu cho một xí 

nghiệp cụ thể tùy theo điều kiện và tình trạng của xí nghiệp. 

+ Xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu cụ thể theo phương án thiết kế, lưu trữ đã chọn 

và truy cập khai thác cơ sở dữ liệu này. 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 
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+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái độ: Bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm 

túc, tính tích cực trong thảo luận, có ý thức kỷ luật tốt,  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Cơ sở dữ liệu quan hệ  

1.1. Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ 

1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan niệm 

1.2.1. Mô hình ER 

1.2.2. UML 

1.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu logic 

1.3.1. Ánh xạ ER sang quan hệ 

1.3.2. Chuẩn hóa sơ đồ quan hệ 

1.4. Kết nối cơ sở dữ liệu với bên ngoài 

1.5. Ưu  điểm và nhược điểm của hệ cơ sở dữ liệu quan hệ tập trung 

1.6. Xu hướng phát triển trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu 

1.7. Làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL/PostgreSQL/Oracle 

Chương 2. Các hệ cơ sở dữ liệu phân tán  

2.1. Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu phân tán 

2.2. Kiến trúc của cơ sở dữ liệu phân tán và các mức trong suốt 

2.3. Phân đoạn dữ liệu  

2.3.1. Phân đoạn ngang 

2.3.2. Phân đoạn dọc 

2.4. Biểu diễn các ứng dụng với các mức trong suốt 

2.5. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán 

2.6. Xử lý truy vấn 

2.6.1. Tổng quan về xử lý truy vấn 

2.6.2. Dịch truy vấn tổng thể thành truy vấn trên các đoạn 

2.6.3. Tìm hiểu về xử lý truy vấn của MySQL/PostgeSQL 

2.7. Quản trị giao dịch phân tán và điều khiển tương tranh 
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2.7.1. Khái niệm và các tính chất của giao dịch 

2.7.2. Một số kỹ thuật điều khiển tương tranh 

2.8. Các kỹ thuật nhân bản trong MS. SQL Server/Oracle /PostgreSQL 

Chương 3. Các hệ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng  

3.1. Các khái niệm cơ bản của mô hình dữ liệu hướng đối tượng 

3.1.1. Đối tượng, lớp/kiểu đối tượng 

3.1.2. Thuộc tính 

3.1.3. Phương thức 

3.1.4. Đóng gói 

3.1.5. Định danh đối tượng (OID) 

3.1.6. Lập trình hướng đối tượng và cơ sở dữ liệu hướng đối tượng 

3.2. Đối tượng với cấu trúc phức hợp 

3.2.1. Kiểu đối tượng có cấu trúc 

3.2.2. Kiểu tập (set), kiểu danh sách (list), kiêu túi (bag)  

3.3. Sự liên kết ngữ nghĩa giữa các lớp 

3.3.1. Sự tổng quát hóa 

3.3.2. Kế thừa 

3.4. Lược đồ hướng đối tượng 

3.5. Sự liên hệ giữa mô hình ER và mô hình dữ liệu hướng đối tượng 

3.5.1. Phân cấp Is-a 

3.5.2. Mối liên hệ 1-1 

3.5.3. Mối liên hệ 1-n 

3.5.4. Mối liên hệ n-n 

3.6. Ngôn ngữ OQL 

3.6.1. Khối SELECT, FROM, WHERE 

3.6.2. Biểu thức đường dẫn 

3.6.3. Truy vấn con trong mệnh đề FROM 

3.6.4. Truy vấn con trong mệnh đề WHERE 

3.6.5. Các phép toán tập hợp và kết nhập (aggregation) 
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3.6.6. Mệnh đề GROUP BY 

3.6.7. OQL nhúng 

3.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu hướng đối tượng 

3.7.1. Biểu đồ User Case 

3.7.2. Biểu đồ lớp 

3.7.3. Biểu đồ trạng thái 

Chương 4. Kho dữ liệu và OLAP  

4.1. Các khái niệm cơ bản 

4.2. Kiến trúc tham chiếu và các thành phần của kho dữ liệu 

4.3. Mô hình dữ liệu đa chiều với OLAP 

4.4. Xây dựng mô hình dữ liệu đa chiều từ mô hình dữ liệu khái niệm của các hệ 

cơ sở dữ liệu tác nghiệp 

4.5. Các thao tác OLAP trong mô hình dữ liệu đa chiều 

4.6. Cập nhật các chiều OLAP 

4.7. Tổ chức lưu trữ dữ liệu OLAP 

4.8. Xử lý hiệu quả các yêu cầu OLAP 

5. Tài liệu học tập. 

- Tài liệu chính: 

[1] Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, Các hệ cơ sở dữ liệu, lý thuyết và thực hành, 2 tập, 

Nhà xuất bản Giáo dục, 2005. 

[2].  Nguyễn Bá Tường, Các hệ cơ sở dữ liệu phân tán, Nhà xuất bản khoa học 

kỹ thuật, 2006. 

- Tài liệu tham khảo: 

[3]. R. Elmasri and S. Navathe. Fundamentals of Database Systems,  Addison-

Wesley, 2004. 

[5]. Barry Eaglestone, Mick Ridley, Web Database Systems, McGRAW-HILL, 

2001. 
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6. Phương thức kiểm tra đánh giá: thi tự luận 

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Kiểm tra giữa học phần:  20%  

- Thi kết thúc học phần: 50%  

 

II.49. Xử lý tín hiệu số 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Xử lý tín hiệu số 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu và phân loại tín hiệu, hệ thống, xử lý tín hiệu; Tín hiệu và hệ thống 

trong miền thời gian, miền Z, miền tần số. Biến đổi Fourier rời rạc và các giải thuật 

biến đổi Fourier nhanh 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Các khái niệm căn bản và kiến thức trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số. 

+ Giới thiệu một số cách nhìn khác nhau về tín hiệu và hệ thống trên miền thời 

gian, miền Z, miền tần số. 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Hiện thực các hệ thống và xử lý tín hiệu bằng phương pháp số. 

+ Sử dụng phần mềm SciLab để mô phỏng, biểu diễn và phân tích tín hiệu và 

phân tích hệ thống. 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 

+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái độ: bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, 

say mê, yêu thích lập trình, có ý thức kỷ luật tốt, ...  
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4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Giới thiệu  

1.1. Tín hiệu, hệ thống và xử lý tín hiệu  

1.2. Phân loại tính hiệu và hệ thống  

1.3. Khái niệm tần số trong tín hiệu liên tục thời gian và rời rạc thời gian  

1.4. Giới thiệu về SciLab 

1.5. Bài tập thực hành  

Chương 2. Tín hiệu và hệ thống trong miền thời gian  

2.1. Tín hiệu rời rạc thời gian  

2.2. Hệ thống rời rạc thời gian  

2.3. Phân tích các hệ thống LTI trong miền thời gian  

2.4. Mô hình các hệ thống rời rạc thời gian bởi phương trình sai phân  

2.5. Hiện thực các hệ thống rời rạc thời gian  

2.6. Tương quan giữa các tín hiệu rời rạc thời gian  

2.7. Bài tập  

Chương 3. Tín hiệu và hệ thống trong miền Z  

3.1. Biến đổi Z  

3.2. Các tính chất của biến đổi Z  

3.3. Biến đổi Z hữu tỉ  

3.4. Biến đổi Z ngược  

3.5. Biến đổi Z một phía (Z+)  

3.6. Phân tích hệ LTI trong miền Z  

3.7. Bài tập 

Chương 4. Tín hiệu và hệ thống trong miền tần số  

4.1. Phân tích tần số của tín hiệu liên tục thời gian  

4.2. Phân tích tần số của tín hiệu rời rạc thời gian  

4.3. Phân loại tín hiệu trên miền tần số  

4.4. Hệ LTI trong miền tần số  

4.5. Hệ LTI và bộ lọc số  
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4.6. Bài tập 

Chương 5. Biến đổi Fourier rời rạc (DFT)  

5.1. DFT  

5.2. Các tính chất của DFT  

5.3. Tổng chập vòng  

5.4. Các phương pháp lọc tuyến tính dùng DFT  

5.5. Phân tích tần số của tín hiệu sử dụng DFT  

5.6. Bài tập  

Chương 6. Các giải thuật Biến đổi Fourier nhanh (FFT)  

6.1. Các giải thuật FFT  

6.2. Ứng dụng của các giải thuật FFT  

6.3. Bài tập  

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications (4th 

Edition), John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis, Prentice Hall, 1996. 

Sách tham khảo:  

[2]. Lecture Notes, TS. Đinh Đức Anh Vũ, 2006.  

[3]. Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach (2nd Edition), 

Sanjit K. Mitra, McGraw-Hill.  

6. Hình thức kiểm tra đánh giá: Thi tự luận 

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Thi kết thúc học phần: 70%  
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II.50. Hệ thống di động và cảm biến 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Hệ thống di động và cảm biến. 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu về hệ thống và tính toán di động, cở sở hạ tầng mạng di động, kiến 

trúc hệ thống cảm biến, mạng cảm biến không dây và hệ thống cảm biến trên các thiết 

bị di động. Lập trình ứng dụng và mô phỏng trên các hệ thống cảm biến trên các thiết 

bị di động và mạng cảm biến không dây. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Những kiến thức cơ bản về mạng di động, hệ thống cảm biến. 

+  Sự kết hợp giữa mạng di động và hệ thống cảm biến. 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Kỹ năng phân tích trong thiết kế các hệ thống cảm biến di động. 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 

+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái độ: bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, 

say mê, yêu thích lập trình, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Giới thiệu về hệ thống và tính toán di động  

1.1. Những thách thức cơ bản của tính toán di động  

1.2. Tính toán di động và phân tán rộng khắp  

1.3. Mạng không dây và mạng di động  

1.4. Bài tập 

Chương 2. Giao thức truy cập trên thiết bị di động và không dây  

2.1. Môi trường truyền không dây  

2.2. Giới thiệu Ethernet MAC  
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2.3. Giao thức IEEE 802.11  

2.4. Bluetooth and Zigbee  

2.5. Mạng di động GSM, 2G, 3G, LTE-4G 

 2.6. Bài tập 

Chương 3. Cơ sở hạ tầng mạng di động và mạng Ad-hoc  

3.1. Cơ sở hạ tầng mạng di động  

3.2. Mạng Ad-hoc   

3.3. Giải thuật tìm đường trong mạng Ad-hoc  

3.4. Tiết kiệm năng lượng trong mạng di động  

3.5. Bài tập 

Chương 4. Hệ thống cảm biến và giao thức tại lớp MAC  

4.1. Mạng cảm biến không dây  

4.2. Hệ thống cảm biến sử dụng chuẩn bị động  

4.3. Những thách thức và vấn đề cần giải quyết trong mạng cảm biến không dây  

4.4. Bài tập 

Chương 5. Tìm đường trong mạng cảm biến không dây  

5.1. Giải thuật Directed Diffusion  

5.2. Giải thuật Greedy Perimeter Stateless Routing  

5.3. Giải thuật Greedy Forwarding  

5.4. Những vấn đề và hạn chế trong các giải thuật tìm đường trong mạng cảm biến 

không dây  

5.5. Bài tập  

Chương 6. Lập trình ứng dụng cho mạng cảm biến không dây  

6.1. Các kỹ thuật để lập trình và tái lập trình cho các node trong mạng cảm biến không 

dây  

6.2. Phân tích thực thi của mạng cảm biến không dây  

6.3. Công cụ mô phỏng mạng cảm biến không dây  

6.4. Bài tập  
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Chương 7. Hệ thống cảm biến trên các thiết bị di động  

7.1. Cảm biến điện thoại và mạng cảm biến  

7.2. Cảm biến trên thiết bị di động  

7.3. Ứng dụng hệ thống cảm biến trên thiết bị di động  

7.4. Các ràng buộc về năng lượng và tài nguyên khi phát triển các ứng dụng sử dụng 

cảm biến trên các thiết bị di động  

7.5. Bài tập  

Chương 8. Lập trình Android để điều khiển hệ thống cảm biến trên thiết bị di 

động   

8.1. Giới thiệu môi trường phát triển ứng dụng Android  

8.2. Thư viện lập trình điều khiển các cảm biến trên thiết bị di động  

8.3. Phát trển ứng dụng  

8.4. Bài tập thực hành. 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. Agrawal, D. & Zheng, Q. (2010).  Introduction to wireless and mobile 

systems. Thomson. 

[2] Karl, H. & Willig, A. (2005). Protocols and architectures for wireless 

sensor networks. Wiley.  

[3] Schiller, J. (2003). Mobile Communications.  Pearson  

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: Thi thực hành trên máy tính và thi tự luận 

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Thi kết thúc học phần: 70%  
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II.51. Công nghệ Internet of things 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Công nghệ Internet of things 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu về Internet of Things , ứng dụng về IoT, Phát triển ứng dụng IoT với 

Intel Galileo Course outline. 

3. Mục tiêu của học phần. 

Khóa học sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản về Internet of Things, những tiềm 

năng và thách thức của việc ứng dụng IoT vào thực tế. Sinh viên sẽ có cơ hội 

thực hành trên một thiết bị được thiết kế hướng đến các ứng dụng về IoT là Intel 

Galileo. 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Các khái niệm, thuật ngữ về Internet of Things  

+ Ứng dụng của Internet of things 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Nắm bắt được quy trình phát triển ứng dụng IoT. 

+ Nắm được một số ngôn ngữ lập trình dành cho dự án IoT. 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu hỗ trợ học tập. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 

+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái độ: bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, 

say mê, yêu thích lập trình, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Internet và Internet of Things  

1.1. Kiến trúc  

1.2. Giao thức  

1.3. Dịch vụ  

1.4. Ứng dụng  
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1.5. Hiệu suất Tổng quan về IoT  

Chương 2. Kiến thức nền tảng   

2.1. Lớp vận chuyển  

2.2. Lớp mạng  

2.3. Giao thức liên kết  

2.4. Mạng di động  

2.5. Mạng thời gian thực  

2.6. Đo đạc hiệu suất  

2.7. Bài tập thực hành 

Chương 3. Tổng quan về IoT  

3.1. Định nghĩa  

3.2. Ứng dụng  

3.3. Tiềm năng và thách thức  

3.4. Kiến trúc mạng IoT  

3.5. Bài tập thực hành 

Chương 4. Ứng dụng IoT  

4.1. Mạng cảm biến  

4.2. Nhà thông minh/ Mua sắm thông minh 

4.3. Quản lí môi trường 

4.4. Bài tập thực hành 

Chương 5. Bài tập thực hành Giới thiệu về board Intel Galileo  

5.1. Kiến trúc phần cứng  

5.2. Phần mềm  

5.3. Thao tác cơ bản với Intel Galileo  

5.4. Lập trình ứng dụng với Intel Galileo  

5.5. Bài tập thực hành 

Chương 6. Phát triển ứng dụng IoT  

6.1. Đề xuất ý tưởng  

6.2. Thiết kế  
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6.3. Hiện thực  

6.4. Trình bày kết quả cuối cùng 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. H. Chaouchi, "The Internet of Things: Connecting Objects," Wiley, Jun 

2010, 288 pp, ISBN: 9781848211407 (Safari Book) 

[3]. Research Articals  

[4]. Technical/Industrial Reports 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá:  

+ Thuyết trình: 20% 

+ Thi viết: 25% 

+ Thi thực hành trên máy tính: 25% 

 

II.52. Hệ thống thời gian thực 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Hệ thống thời gian thực 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu về môi trường chung quanh của hệ thống máy tính thời gian thực; kiến 

trúc phân bố cho hệ thống thời gian thực; thời gian toàn cục; mô hình của hệ thống thời 

gian thực; đại lượng thời gian thực và khái niệm ảnh; tính kháng lỗi; các giao tiếp thời 

gian thực; các giao thức kích hoạt do thời gian; input/output; các hệ điều hành thời gian 

thực; định thời; validation; thiết kế hệ thống; kiến trúc kích hoạt do thời gian. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Kiến thức về thời gian thực 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Kỹ năng lập trình 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu. 
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+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 

+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái độ: bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, 

say mê, yêu thích lập trình, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Môi trường của hệ thống máy tính thời gian thực  

1.1. Định nghĩa hệ thống thời gian thực  

1.2. Yêu cầu về chức năng, thời gian, và dependability 

1.3. Phân loại hệ thống thời gian thực 

Chương 2. Kiến trúc phân bố cho hệ thống thời gian thực  

2.1. Kiến trúc hệ thống  

2.2. Tính tổng hợp được  

2.3. Tính nhân rộng được  

2.4. Dependability 

Chương 3. Thời gian toàn cục  

3.1. Thời gian và thứ tự  

3.2. Đồng bộ đồng hồ bên trong  

3.3. Đồng bộ đồng hồ từ ngoài 

Chương 4. Mô hình của hệ thống thời gian thực  

4.1. Giao diện  

4.2. Điều khiển theo thời gian và điều khiển theo luận lý  

4.3. Thời gian thực thi trường hợp xấu nhất 

Chương 5. Đại lượng thời gian thực và ảnh  

5.1. Định nghĩa  

5.2. Đối tượng thời gian thực  

Chương 6. Tính kháng lỗi  

6.1. Định nghĩa  

6.2. Phát hiện lỗi  

6.3. Các đơn vị kháng lỗi 
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Chương 7. Các giao tiếp thời gian thực  

7.1. Yêu cầu  

7.2. Điều khiển dòng  

7.3. Giao thức truy cập phương tiện truyền  

7.4. Giao thức kích hoạt do sự kiện và giao thức kích hoạt do thời gian  

Chương 8. Các giao thức kích hoạt do thời gian  

 8.1. Các tầng của giao thức TTP/C  

 8.2. Giao diện giữa ứng dụng và hệ thống giao tiếp  

 8.3. Giao thức TTP/A  

Chương 9. Input/Output  

 9.1. Lấy mẫu và polling  

 9.2. Ngắt  

 9.3. Cảm biến và actuators 

Chương 10. Các hệ điều hành thời gian thực  

 10.1. Quản lý công việc  

 10.2. Giao tiếp giữa các quá trình  

 10.3. Quản lý thời gian  

 10.4. Phát hiện lỗi 

Chương 11. Định thời  

 11.1. Bài toán định thời  

 11.2. Định thời động  

 11.3. Định thời tĩnh 

Chương 12. Validation  

 12.1. Phương pháp hình thức  

 12.2. Kiểm tra  

 12.3. Cấy lỗi  

 12.4. Phân tích tính chất dependability 

Chương 13. Thiết kế hệ thống  
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 13.1. Phân tích yêu cầu   

 13.2. Phân rã hệ thống  

 13.3. Thiết kế chi tiết và hiện thực 

Chương 14. Kiến trúc kích hoạt do thời gian  

 14.1. Công cụ hỗ trợ  

 14.2. Hệ thống thời gian thực trên mạng rộng 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. “Real-Time Systems”, Hermann Kopetz, Kluwer Academic Publishers, 

1997.   

[2]  “Real-Time Systems and Programming Languages”, Alan Burns and 

Andy Wellings, Addison-Wesley, 3rd Ed., 2001  

6. Phương thức kiểm tra đánh giá:  

- Thi giữa kỳ: 15% 

- Bài tập lớn: 15% 

- Thi cuối kỳ: Trắc nghiệm và tự luận (70% ) 

 

II.53. Hệ thống nhúng 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Hệ thống nhúng 

- Số tín chỉ: 4 (3,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu các khái niệm cơ bản như ADC, PWM, ngắt quãng, hệ điều hành, 

semarphore, cảm biến, điều khiển… Giới thiệu các phương pháp tiếp cận để đưa ra 

thiết kế đáp ứng các yêu cầu, ràng buộc đầu vào; các phương pháp thể hiện thiết kế 

như flowchart, máy trạng thái.  

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Quy trình thiết kế phần mềm hệ thống nhúng 
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+  Các mô hình lập trình round robin, timing-driven, event-driven. 

+ Các phương pháp biểu diễn thiết kế như flowchart, máy trạng thái  

+ Hệ điều hành thời gian thực, các tiến trình và phương pháp đồng bộ, giao tiếp 

giữa các tiến trình  

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Khả năng thiết kế, hiện thực, kiểm tra tính đúng đắn một giải pháp phần mềm 

với những ràng buộc thực tế Aims 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu  

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 

+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái độ: bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, 

say mê, yêu thích lập trình, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Giới thiệu  

1.1. Lịch sử và một số xu hướng mới của lĩnh vực hệ thống nhúng. 

1.2. Quy trình phát triển ứng dụng nhúng 

1.2.1. Quy trình thiết kế, hiện thực, kiểm tra  

1.2.2. Module hóa phần mềm  

1.2.3. Chất lượng chương trình và tiêu chuẩn 

1.3. Ôn tập và ứng dụng ngoại vi cơ bản 

1.3.1. ADC  

1.3.2. PWM  

1.3.3. SPI  

1.3.4. I2C  

1.3.5. Ngắt quãng 

Chương 2. Lập trình  

2.1. Các mô hình lập trình 

2.1.1. Round robin  

2.1.2. Timing-driven 
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2.1.3. Event-driven 

2.2. Các phương pháp gỡ lỗi 

2.2.1. Sử dụng LED  

2.2.2. Sử dụng chức năng printf  

2.2.3. Sử dụng công cụ mô phỏng  

2.2.4. Sử dụng công cụ emulator 

2.3. Bài tập thực hành 

Chương 3. Hệ điều hành thời gian thực  

3.1. Tiến trình  

3.2. Định thời tiến trình  

3.3. Độ ưu tiên  

3.4. Đồng bộ tiến trình 

Chương 4. Ứng dụng nâng cao  

4.1. Flowchart và ứng dụng  

4.2. Máy trạng thái và ứng dụng 

4.3. Đồng bộ phần cứng/ phần mềm 

4.4. Đồng bộ interrupt 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. “Introduction to embedded systems – A cyber physical systems 

approach”, Edward A. Lee, Sanjit A. Seshia, 2014  

[2]. “An embedded software primer”, David E. Simon,  1999, Pearson 

Education Inc.  

[3]. “Embedded System Design: Embedded Systems Foundations of Cyber-

Physical Systems”, Peter Marwedel, 2010, Springer 

[4]. “Embedded C coding standard”, Micheal Barr, 2008, CreateSpace 

Independent Pulishing Platform 

[5]. “Better embedded system software”, Philip Koopman, 2010, 

Drumnadrochit Education LLC 
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[6]. “C primer plus”, Stephen Prata, Sixth edition, 2013, Addison-Wesley 

Professional 

[7]. "Real-Time Systems and Software", Alan C. Shaw, 2001, John Wiley and 

Sons Inc., ISBN 0-471-35490-2  

[8]. Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie, The C Programming 

Language, Published by Prentice-Hall in 1988 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: Thi thực hành trên máy tính. 

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Thi kết thúc học phần: 70%  

 

II.54. Kĩ thuật robot 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Kĩ thuật robot 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu các khái niệm chung về robot; các thành phần cấu tạo của một robot, 

phép biến đổi tọa độ robot, động học robot, mô phỏng tính toán vị trí robot, lập trình 

Robot,… 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Các kiến thức cơ sở về kỹ thuật Robot.  

+ Hiểu biết các thành phần cơ bản của một Robot.  

+ Các bước để tính toán, mô phỏng Robot . 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+  Kỹ năng lập trình: Lập trình điều khiển 

+ Kỹ năng thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển cho Robot. 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 
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+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái độ: bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, 

say mê, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Tổng quan robot công nghiệp  

1.1. Khái niệm về robot 

1.2. Lịch sử phát triển của robot 

1.3. Các ứng dụng và phân loại robot 

1.4. Cấu trúc cơ bản của robot công nghiệp  

1.5. Phân loại robot  

Chương 2. Các phép biến đổi thuần nhất  

2.1. Hệ tọa độ thuần nhất 

2.2. Vectơ và ma trận 

2.3. Các phép biến đổi 

2.4. Biến đổi hệ tọa độ và cá mối quan hệ giữa các hệ tọa độ biến đổi 

2.5. Mô tả một vật thể 

2.6. Bài tập 

Chương 3. Phương trình động học của Robot  

3.1. Dẫn nhập 

3.2. Bộ thông số Denavit-Hartenberg 

3.3. Đặc trưng của các ma trận A 

3.4. Xác định T6 theo ma trận A 

3.5. Trình tự thiết lập hệ phương trình động học của Robot 

3.6. Hệ phương trình động học của Robot STANFORD 

3.7. Hệ phương trình động học của Robot ELBOW 

3.8. Bài tập 

Chương 4. Phương trình động học ngược  

4.1. Các điều kiện của bài toán động học ngược 

4.2. Phép biến đổi Euler 
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4.3. Phép biến đổi Roll, Pitch và Yaw 

4.4. Bài toán động học ngược của Robot Stanford 

4.5. Bài toán động học ngược của Robot Elbow 

4.6. Bài tập 

Chương 5. Ngôn ngữ lập trình Robot  

5.1. Giới thiệu về lập trình điều khiển Robot 

5.2. Các mức lập trình về điều khiển Robot 

5.3. Phần mềm Procomm Plus For Windows 

5.4. Ngôn ngữ lập trình ASPECT trong Procomm 

5.5. Lập trình điều khiển Robot TERGAN-45 

5.6. Bài tập 

Chương 6. Mô phỏng Robot trên máy tính   

6.1. Kĩ thuật mô phỏng Robot 

6.2. Phần mềm EASY-ROB 

6.3. Màn hình EASY-ROB 

6.4. Gắn hệ tọa độ 

6.5 Vẽ hình dáng Robot 

6.6. Lập trình điều khiển Robot mô phỏng 

6.7. Thực hành 

Chương 7. Động lực học Robot   

7.1. Nhiệm vụ và phân tích động lực học Robot 

7.2. Cơ học Lagrange với các vấn đề động lực học của Robot 

7.3. Hàm Lagrange và lực tổng quát 

7.4. Phương trình động lực học 

Chương 8. Thiết kế quĩ đạo trong Robot   

8.1. Các khái niệm 

8.2. Quỹ đạo đa thức bậc 3 

8.3. Quỹ đạo tuyến tính với cung ở hai đầu là parabol 

8.4. Quỹ đạo Bang Bang Parabolic blend 
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Chương 9. Truyền động và điều khiển Robot  

9.1. Truyền động điện trong Robot 

9.2. Truyền động khí nén và thủy lực 

9.3. Các phương pháp điều khiển Robot 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. TS Phạm Đăng Phước, Giáo trình robot công nghiệp, ĐHBK Đà Nẵng, 

NXB Xây Dựng Hà Nội, 2007.  

[2]. Bùi Thư Cao, Trần Hữu Toàn, Giáo trình robot công nghiệp, 2008. 

- Sách tham khảo: 

[3]. Ardayfio, David. Fundamentals of robotics. CRC Press, 1987. 

[4]. Craig, John J. Introduction to robotics: mechanics and control. Upper 

Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá:  

- Thi thực hành trên máy tính  

- Thi tự luận 

 

II.55. Cấu kiện điện tử 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Cấu kiện điện tử 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu nội dung cơ bản về các loại vật liệu sử dụng trong lĩnh vực điện tử và 

giới thiệu các linh kiện thụ động cơ bản, các linh kiện bán dẫn rời rạc sử dụng phổ biến 

trong thực tế, những đặc trưng cơ bản và một số giải pháp kỹ thuật ứng dụng trong 

việc chế tạo vi mạch tổ hợp, giới thiệu về một số dạng IC tương tự và IC số sử dụng 

phổ biến trong kỹ thuật. 

3. Mục tiêu của học phần. 
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- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Các kiến thức cơ bản về cấu tạo, tham số của các loại cấu kiện điện tử. 

+ Kiến thức cơ bản về các loại cấu kiện điện tử. 

+ Các kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động, đặc tính, tham số và lĩnh vực sử 

dụng các loại cấu kiện điện tử.  

+ Những nguyên lý cơ bản trong cấu kiện điện tử. 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Kỹ năng tư duy tầm nhìn, hoạch định chính sách công nghệ. 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu hỗ trợ học tập. 

+ Kỹ năng tự học. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 

+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái độ: bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, 

say mê, có ý thức kỷ luật tốt, chủ động trong học ,thực hành,...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Vật liệu điện tử và linh kiện thụ động  

1.1. Vật liệu điện tử 

1.1.1. Khái niệm chung và phân loại 

1.1.2. Vật liệu dẫn điện và cách điện 

1.1.3. Vật liệu bán dẫn và vật liệu từ 

1.2. Linh kiện thụ động 

1.2.1. Điện trở 

1.2.2. Tụ điện và cuộn cảm 

Chương 2. Diode bán dẫn  

2.1. Mặt ghép PN 

2.1.1. Mặt ghép PN ở trạng thái cân bằng 

2.1.2. Mặt ghép PN ở trạng thái phân cực 

2.1.3. Đặc tuyến V-A và hiệu ứng đánh thủng mặt ghép PN 

2.2. Diode bán dẫn 
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2.2.1. Cấu tạo chung, phân loại – ký hiệu 

2.2.2. Đặc tuyến V-A 

2.2.3. Diode làm việc với tải 

2.2.4. Các loại Diode cơ bản 

2.3. Bài tập 

Chương 3. Transistor lưỡng cực (BJT)  

3.1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động 

3.1.1. Cấu tạo, ký hiệu BJT 

3.1.2. Nguyên tắc hoạt động trong chế độ khuếch đại 

3.2. Các họ đặc tuyến tĩnh và các hệ thống tham số vi phân 

3.2.1. Các họ đặc tuyến tĩnh 

3.2.2. Các hệ thống tham số vi phân 

3.3. Các chế độ hoạt động và sơ đồ tương đương 

3.3.1. Các chế độ hoạt động 

3.3.2. Các sơ đồ tương đương 

3.4. Bài tập 

Chương 4. Transistor hiệu ứng trường (FET)  

4.1. Khái niệm chung và phân loại 

4.2. JFET 

4.3. MOSFET 

Chương 5. Cấu kiện bán dẫn nhiều lớp  

5.1. DINHISTOR và THYRISTOR 

5.2. DIAC và TRIAC 

Chương 6. Linh kiện quang bán dẫn  

6.1. Cơ sở vật lý chung 

6.2. Linh kiện thu quang 

Chương 7. Vi mạch tích hợp (IC)  

7.1. Kiến thức chung về IC 

7.1.1. Khái niệm và phân loại 
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7.1.2. Giới thiệu một số công nghệ chính 

7.2. Vi mạch tương tự 

7.2.1. Ký hiệu và sơ đồ của bộ Khuếch đại thuật toán (OA) 

7.2.2. Đặc điểm và tham số chính của OA 

7.2.3. Các sơ đồ ứng dụng 

7.3. Vi mạch số 

7.3.1. Khái niệm và phân loại các phần tử logic cơ bản 

7.3.2. Các tham số chính của vi mạch số 

7.3.3. Các loại vi mạch số cơ bản 

7.4. Thực hành 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. Bài giảng của giáo viên giảng dạy 

-  Sách tham khảo: 

[2]. TS. Hồ Văn Sung, Linh kiện bán dẫn và vi mạch, NXB Giáo dục, 2009 

[3]. Trương Văn Tám, Linh kiện điện tử, Đại học Cần Thơ, 2000  

[4]. Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Đức Thuận, Kỹ thuật điện tử, NXB Giáo dục, 

2001. 

[5]. Boylestad, Robert L.; nashelsky, Louis; Monssen, Franz, Electronic 

devices and circuit theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2002.  

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: Thi thực hành trên máy tính. 

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Thi kết thúc học phần: 70%  
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II.56. Hệ thống viễn thông 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Hệ thống viễn thông 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu về khối Transmitter xử lý thông tin từ nguồn tin và đưa lên kênh 

truyền, mã hóa thông tin, khối Channel, khối Receiver, khối User. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Các kiến thức tổng hợp về hệ thống viễn thông.  

+ Các công nghệ viễn thông, dịch vụ viễn thông và cả hệ thống viễn thông. 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Kỹ năng phân tích hệ thống cao 

+ Kỹ năng tư duy, tìm tòi phát hiện những vấn đề mới phát sinh. 

+ Kỹ năng lựa chọn và ra quyết định xây dựng hệ thống theo hướng tối ưu hóa 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 

+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái độ: bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, 

say mê, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Cơ bản về thông tin viễn thông  

1.1. Tổng quan hệ thống viễn thông 

1.2. Tin tức và phép đo tin tức 

1.3. Dung lượng kênh truyền  

1.4. Mã hóa 

Chương 2. Xử lý truyền thông  

2.1. Đặc tính kênh số 
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2.2. Điều chế tương tự và số 

2.3. Lấy mẫu và trộn kênh 

Chương 3. Thông tin số  

3.1. Khái niệm 

3.2. Sơ đồ khối hệ thống thông tin số 

3.3. Điều chế số 

3.4. Điều biên trực pha QAM 

3.5. Điều chế dịch pha tối thiểu MSK 

3.6. Giải điều chế số 

3.7. Giải điều chế QAM 

Chương 4. Hệ thống truyền số  

4.1. Đặc tính của kênh truyền số 

4.2. Tái lập tin tức 

4.3. Đồ thị mắt 

4.4. Hệ thống ghép kênh số theo thời gian 

Chương 5. Hệ thống truyền tương tự  

5.1. Khái niệm 

5.2. Giản đồ công suất 

5.3. Khuếch đại đường truyền 

5.4. Đường truyền với bộ khuếch đại phân bố 

5.5. Đường truyền có nhiễu 

5.6. Hệ thống truyền tương tự 

5.7. Phả hệ của các nhóm lệnh 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

Đang biên soạn 

-  Sách tham khảo: 

[1]. GS.TS Vũ Đình Thành, Hệ thống viễn thông, Khoa học kỹ thuật, 1997. 
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[2]. Lindsey, William C., and Marvin Kenneth Simon. Telecommunication 

systems engineering. Courier Corporation, 1973. 

[3]. Chapin, Lyman. Communication systems, 1978. 

[4]. Taub, Herbert, and Donald L. Schilling. Principles of communication 

systems. McGraw-Hill Higher Education, 1986. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá:  

- Thi thực hành trên máy tính. 

- Thi tự luận hoặc vấn đáp. 

    

II.57. Lý thuyết mạch 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Lý thuyết mạch. 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Cung cấp những kiến thức về mạch điện gồm: các phần tử thụ động và nguồn, 

các phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính tổng quát hay đặc thù trong chế độ 

xác lập và quá độ. Phân tích mạng bốn cực tương hỗ và không tương hỗ với các phần 

tử thông dụng trong kỹ thuật, phân tích các dạng mạch lọc tần số thuần kháng cơ bản 

nhất, tổng hợp mạng hai cực và hàm truyền đạt… 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Các khái niệm và định luật cơ bản của mạch điện. 

+ Các phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính dưới dạng tác động khác 

nhau. 

+ Hiểu biết về bản chất của các quá trình diễn ra trong mạch điện tương tự, 

tuyến tính, vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng vật lý diễn ra trong 

mạch điện, giải quyết được hệ thống các bài tập phân tích mạch từ đơn giản 

đến phức tạp, 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 
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+ Kỹ năng tính toán: Nhanh chóng và chính xác 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu 

+ Kỹ năng báo cáo. 

- Thái độ: bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, 

say mê, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Những khái niệm và định luật cơ bản về mạch điện  

1.1. Các thông số tác động và thụ động 

1.2. Véc tơ quay biểu diễn các thông số điều hòa 

1.3. Số phức biểu diễn các thông số điều hòa 

1.4. Biến đổi tương đương mạch điện 

1.5. Hai luật Kirrchoof 

Chương 2. Các định luật và phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính  

2.1. Graff của mạch điện 

2.2. Ma trận Topo mạch 

2.3. Các điều kiện đầu và các luật đóng mở 

2.4. Các thông số trạng thái và biến trạng thái 

2.5. Phân tích mạch điện bằng phương trình trạng thái 

2.6. Biến nhánh, phương pháp dòng điện nhánh 

2.7. Phương pháp dòng điện vòng 

2.8. Phương pháp điện thế nút 

2.9. Phân tích mạch điện bằng phương pháp toán tử 

2.10.  Phương pháp tích phân kinh điển 

2.11. Phân tích mạch điện bằng phương pháp tần số 

2.12. Phương pháp xếp chồng với mạch tuyến tính 

2.13. Định lý Thevenin – Noorton 

2.14. Cân bằng công suất trong mạch điện 

2.15. Bài tập 

Chương 3. Mạng 4 cực tuyến tính tương hỗ  
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3.1. Khái niệm mạng 4 cực tuyến tính tương hỗ 

3.2. Các phương trình đặc trưng của mạng 4 cực 

3.3. Ghép nối các mạng 4 cực 

3.4. Mạng 4 cực đối xứng 

3. 5. Mạng 4 cực có tải 

3. 6. Các thông số sóng của mạng 4 cực 

3.7. Một số mạng 4 cực tuyến tính thông dụng 

3.8. Hàm truyền đạt 

Chương 4. Mạng 4 cực tuyến tính không tương hỗ  

4.1. Các hệ phương trình mạng 4 cực không tương hỗ 

4.2. Sơ đồ tương đương mạng 4 cực không tương hỗ 

4.3. Phân tích mạng 4 cực không tương hỗ 

4.4. Girato – NIC – Tranzito – Khuếch đại thuật toán 

4.5. Bài tập 

Chương 5. Mạch lọc tần số  

5.1. Khái niệm tổng quát 

5.2. Sơ đồ lọc và các trở kháng đặc tính 

5.3. Điều kiện dải thông của mạch lọc và tần số cắt 

5.4. Mạch lọc loại K 

5.5. Bài tập 

Chương 6. Đồ thị Bode  

6.1. Biểu diễn hàm mạch 

6.2. Đồ thị Bode 

6.3. Đồ thị Bode cho các phần tử hàm mạch  

6.4. Xây dựng đồ thị Bode cho các hàm mạch đơn giản  

6.5. Bài tập 

Chương 7. Khái quát tổng hợp mạch tuyến tính  

7.1. Tính chất bài toán tổng hợp 

7.2. Tổng hợp mạng 2 cực với hàm trở kháng Z(p) 
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7.3. Tổng hợp mạng 2 cực theo phương pháp Foster 

7.4. Tổng hợp mạng 2 cực bằng phương pháp Cauter 

7.5. Tổng hợp mạng 2 cực theo phương pháp Brune 

7.6. Bài tập 

 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. Hồ Anh Tuý, Phương Xuân Nhàn , Lý thuyết mạch, Nhà xuất bản Khoa 

học và kỹ thuật, 2007 

[2]. Đỗ Huy Giác, Lý thuyết mạch, NXB Học viện KTQS, 2003. 

- Sách tham khảo: 

[3].  Lê Mạnh Việt, Lý thuyết mạch điện, NXB Giao thông vận tải, Hà nội, 

2008. 

[4]. Đỗ Huy Giác, Phan Trọng Hanh, Đoàn Minh Định, Nguyễn Hoài Anh, 

Bài tập Lý thuyết mạch, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003. 

[5]. Nguyễn Văn Thước, Nguyễn Quốc Bình, Bài tập Lý thuyết mạch, NXB 

HVKTQS, 2008. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: Thi thực hành trên máy tính. 

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Thi kết thúc học phần: 70%  

 

II.58. Thị giác máy tính 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Thị giác máy tính 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Môn học này giới thiệu những vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh cũng như giới thiệu các 

phương pháp, thuật toán nhằm phân tích và trích rút thông tin từ ảnh. Các phương pháp 
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nhận dạng ảnh và một số chủ đề nhận dạng cụ thể như nhận dạng khuôn mặt người, nhận 

dạng mặt cười, phát hiện người,… 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Các khái niệm và thuật toán cơ bản được sử dụng trong thị giác máy. 

+ Tầm nhìn tổng quát về lĩnh vực thị giác máy. 

+ Các thuật toán cơ bản trong thị giác máy. 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Kỹ năng đánh giá, phát triển và ứng dụng kỹ thuật thị giác máy vào các vấn đề 

thực tiễn. 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu, đọc và hiểu được những vấn đề liên quan đến thị 

giác máy hiện tại. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 

+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái độ: bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, 

say mê, yêu thích lập trình, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Giới thiệu chung   

1.1. Khái quát chung về nội dung môn học 

1.2. Các phép biến đổi mức xám 

1.3. Lược đồ xám và biến đổi lược đồ xám 

1.4. Các phép logic và số học  

1.5. Các phép lọc không gian 

1.6. Các phép biến đổi hình thái  

1.7. Thực hành 

Chương 2. Phân đoạn ảnh  

2.1. Giới thiệu 

2.2. Phát hiện các đối tượng có mức xám gián đoạn 

2.2.1. Phát hiện điểm 
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2.2.2. Phát hiện đường 

2.2.3. Phát hiện cạnh 

2.2.4. Nối biên dựa trên xử lý cục bộ 

2.2.5. Nối biên dựa trên biến đổi Hough 

2.3. Phân ngưỡng 

2.3.1. Một số vấn đề cơ sở 

2.3.2. Ảnh hưởng của hiện tượng chiếu sáng 

2.3.3. Thuật toán tìm ngưỡng toàn cục 

2.3.4. Thuật toán tìm ngưỡng thích nghi 

2.3.5. Thuật toán tìm ngưỡng tối ưu của Otsu 

2.3.6. Lọc nhiễu và phân ngưỡng 

2.3.7. Phân nhiều ngưỡng 

2.4. Phân đoạn theo vùng 

2.4.1. Một số vấn đề cơ sở 

2.4.2. Thuật toán Region Growing 

2.4.3. Thuật toán Region Spliting and Merging 

2.5. Phân đoạn dựa trên đường phân nước 

2.5.1.  Khái quát 

2.5.2. Thuật toán 

2.6. Bài tập 

2.7. Thực hành 

Chương 3. Biểu diễn và mô tả đối tượng  

3.1. Giới thiệu 

3.2. Biểu diễn đối tượng 

3.2.1. Biển diễn dạng Chain code 

3.2.2. Xấp xỉ đa giác  

3.2.3. Biểu diễn dạng Signatures 

3.2.4. Biểu diễn dạng đoạn biên 

3.2.5. Biểu diễn dạng xương 
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3.3. Mô tả biên 

3.3.1. Những tham số đơn giản 

3.3.2. Mô tả dạng Shape Number 

3.3.3. Biểu diễn qua các hệ số Fourier 

3.3.4. Biểu diễn qua các thống kê moment 

3.4. Mô tả vùng 

3.4.1. Những tham số đơn giản 

3.4.2. Mô tả Topo 

3.4.3. Mô tả Texture 

3.5. Mô tả thành phần chính 

3.6. Mô tả tính chất quan hệ 

3.7. Bài tập 

3.8. Thực hành 

Chương 4. Nhận dạng đối tượng  

4.1. Mẫu và lớp các mẫu 

4.1.1. Biểu diễn mẫu 

4.1.2. Lớp các mẫu 

4.2. Nhận dạng dựa trên lý thuyết quyết định 

4.2.1. Khớp mẫu 

4.2.2. Phân lớp tối ưu theo xác suất 

4.2.3. Mạng neural 

4.3. Nhận dạng theo phương pháp dựa trên cấu trúc 

4.3.1. Khớp theo Shape Number 

4.3.2. Khớp chuỗi 

4.4. Phát hiện nhanh đối tượng 

4.4.1. Đặc trưng Haar-Like 

4.4.2. Phương pháp AdaBoost 

4.4.3. Đặc trưng Histogram of Oriented Gradient (HOG) 

4.4.4. Phương pháp cascaded 



Trang 227 

 

4.5. Bài tập 

4.6. Thực hành 

Chương 5. Một số chủ đề nâng cao  

5.1. Giới thiệu chung 

5.2. Phát hiện khuôn mặt 

5.2.1. Trích chọn đặc trưng 

5.2.2. Tạo mẫu và huấn luyện 

5.2.3. Thử nghiệm bộ nhận dạng 

5.3. Phát hiện người 

5.3.1. Trích chọn đặc trưng 

5.3.1. Tạo mẫu và huấn luyện 

5.3.2. Thử nghiệm bộ nhận dạng 

5.4. Xử lý video và phát hiện đối tượng chuyển động 

5.4.1. Giới thiệu về xử lý video. 

5.4.2. Một số lĩnh vực ứng dụng 

5.4.3. Phát hiện thay đổi 

5.4.4. Tracking 

5.5. Xử lý ảnh video độ sâu 

5.5.1. Giới thiệu về xử lý ảnh video độ sâu 

5.5.2. Phát hiện cử động con người 

5.6. Bài tập 

2.7. Thực hành 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy, Nhập môn xử lý ảnh, Nhà xuất bản 

KHKT, 2003. 

 [2]. Linda Shapiro, Computer Vision, The University of Washington, 2000. 

- Sách tham khảo: 
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[3]. R.C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing, (2nd Edition), 

Prentice (ISBN: 0-201-18075-8), 2002.  

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: Thi thực hành trên máy tính. 

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Thi kết thúc học phần: 70%  

 

II.59. Điều khiển robot 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Điều khiển robot 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Môn học cung cấp các kiến thức chung về hệ thống thông minh nói chung và 

robot nói riêng; các kiến thức về hệ robot đơn giản như thị giác và sensor, định vị và 

dẫn đường... sử dụng các lý thuyết thông minh như logic mờ, kiến thức về xử lý ảnh và 

tổng hợp sensor; sinh viên có kỹ năng thiết kế và lập trình mô phỏng trên máy tính hệ 

robot đơn giản. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Các kiến thức tổng quan về hệ thống thông minh và robot  

+ Các kiến thức của hệ điều khiển robot như thị giác, dẫn đường... 

+ Khả năng thực hành mô phỏng robot. 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Khai thác các hệ thống robot ứng dụng trong công nghiệp. 

+ Thiết kế các hệ thống điều khiển cho robot. 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 

+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 
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- Thái độ: bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, 

say mê, yêu thích lập trình, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Tổng quan về hệ thống thông minh và robotics  

1.1. Khái niệm về hệ thống thông minh (IS) và robot. 

1.2. Ứng dụng của robot. 

Chương 2. Thiết kế phần mềm cho IS và robot  

2.1. Giới thiệu. 

2.2. Phân tích và thiết kế sử dụng UML 

2.3. Cấu trúc dữ liệu và lưu trữ. 

2.4. Hệ phần mềm tựa tác tử. 

2.5. Phương pháp phát triển phần mềm tác tử 

Chương 3. Thuật toán thông minh trong điều khiển robot  

3.1. Tập mờ. 

3.2. Logic mờ. 

3.3. Hệ mờ. 

3.4. Hệ chuyên gia. 

3.5. Tổng hợp thông tin mờ. 

Chương 4. Mô hình dẫn đường  

4.1. Hệ tọa độ. 

4.2. Biểu diễn bản đồ: lưới grid, đồ thị 

4.3. Định vị và đánh dấu bản đồ. 

4.4. Thiết kế hành vi. 

4.5. Dẫn đường toàn cục và cục bộ. 

Chương 5. Thị giác robot và sensing  

5.1. Hệ thống thị giác robot 

5.2. Cơ cấu nhìn của người 

5.3. Một số loại camera/sensor 

5.4. Tổng hợp và xử lý thông tin 
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5.5. Phát hiện đối tượng 

Chương 6. Tổng hợp thông tin và điều khiển  

6.1. Mô hình điều khiển robot 

6.2. Tổng hợp thông tin hành vi 

6.3. Điều khiển cơ cấu thực hiện 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1] Đào Văn Hiệp, “Kỹ thuật Robot”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 

2006. 

[2] Nguyễn Thiện Phúc, “Robot công nghiệp”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 

thuật, 2006. 

- Sách tham khảo: 

[1] Phillip John McKerrow, “Introduction to Robotics”, British Library, 

England, 1993. 

[2] L. Sciavicco, B. Siciliano, “Modeling and Control of Robot Manipulators”, 

Mc Graw-Hill, 1996. 

[3] F. L. Lewis, C. T. Abdallah and D. M. Dawson, “Control of Robot  

Manipulators”, Prentice Hall International Edition, 1993. 

[4] S. Brian Morriss, “Automated Manufacturing Systems”, Mc Graw-Hill, 

1995. 

[5] L. W. Tsai, “Robot Analysis. The mechanics of Serial and Parallel 

Manipulators”, John Wiley& Sons. Inc, 1999. 

6. Hình thức kiểm tra đánh giá: Thi thực hành trên máy tính. 

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Thi kết thúc học phần: 70%  

 

II.60. Vi điều khiển 

1. Tên học phần. 
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- Tiếng Việt: Vi điều khiển 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu mô hình hệ thống dùng vi xử lý, đặc điểm của vi điều khiển PIC 

18Fxxxx, ngắt quãng, tập lệnh và lập trình vi điều khiển, giao tiếp ngoại vi, các bộ 

định thì, các chức năng đặc biệt. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Mô hình hệ thống sử dụng vi xử lý và các vi mạch. 

+  Kiến thức vi điều khiển họ PIC và các ứng dụng 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Kỹ năng sử dụng, khai thác và thiết kế các hệ vi xử lý cho các ứng dụng cụ 

thể. 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu hỗ trợ học tập. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 

+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái độ: bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, 

say mê, yêu thích lập trình, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Mô hình hệ thống dùng vi xử lý  

1.1. Kiến trúc bộ vi xử lý. 

1.2. Hệ thống vi xử lý 

1.3. Bộ nhớ. 

1.4. Hệ thống đơn chip và đa chip 

1.5. Bài tập 

Chương 2. Đặc điểm của vi điều khiển PIC 18Fxxxx  

2.1. Tổng quan về họ vi điều khiển PIC 18Fxxxx 

2.2. Đặc điểm vi điều khiển PIC 18F452, 18F2220 

2.3. Bộ thanh ghi. 
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2.4. Tổ chức bộ nhớ 

2.5. Bài tập 

Chương 3. Ngắt quãng  

3.1. Phân loại kênh ngắt quãng 

3.2. Phục vụ ngắt quãng 

3.3. Bài tập 

Chương 4. Tập lệnh và lập trình vi điều khiển  

4.1. Tập lệnh vi điều khiển PIC 18Fxxxx. 

4.2. Ngôn ngữ lập trình hỗ trợ. 

4.3. Công cụ lập trình vi điều khiển 

4.4. Bài tập 

Chương 5. Giao tiếp ngoại vi  

5.1. Cổng giao tiếp song song 

5.2. Giao tiếp nối tiếp. 

5.3. Bài tập 

Chương 6. Các bộ định thì  

6.1. Đặc điểm các bộ định thì. 

6.2. Chế độ hoạt động. 

6.3. Bài tập 

Chương 7. Các chức năng đặc biệt  

7.1. Chuyển đổi A-D 

7.2. Bộ lấy mẫu, so sánh và điều chế độ rộng xung 

7.3. Bộ phát hiện điện áp thấp 

7.4. Chế độ tiết kiệm năng lượng và bộ WDT 

7.5. Bài tập 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. Bài giảng slide. 

[2]. Embedded Design with the PIC18F452 – John B. Peatman, 2003. 
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- Sách tham khảo: 

[3]. Tra cứu kỹ thuật về chip PIC18F452, PIC18F2x20.  

[4]. Embedded Microprocessor Systems – Stuart R. Ball. 2000. 

[5]. The 8051 MICCONTROLLER – I. Scott MacKenzie 2005. 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: Thi thực hành trên máy tính. 

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Thi kết thúc học phần: 70%  

 

 

II.61. Lý thuyết điều khiển tự động 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Lý thuyết điều khiển tự động 

- Số tín chỉ: 3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu tổng quan về môn học lý thuyết điều khiển tự động bao gồm các giới 

thiệu đối tượng được ứng dụng của lĩnh vực hệ thống tự động; cấu trúc, đầu vào - đầu 

ra của hệ thống điều khiển; cách xây dựng hàm truyền đạt, phương trình trạng thái; các 

đặc tính động học của hệ thống; các phương pháp để khảo sát tính ổn định của hệ 

thống, phương pháp đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển và các phương pháp thiết 

kế hệ thống điều khiển liên tục. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ sở lý thuyết tự động, giải quyết bài toán 

phân tích hệ thống, và thiết kế hệ thống. 

- Kỹ năng: Sinh viên nắm được nguyên lý và phương pháp để đọc hiểu, áp dụng 

để giải quyết các bài toán về tự động; các thông số, cách thiết kế và xét tính ổn 

định hệ thống tự động phù hợp với yêu cầu. 

- Thái độ, chuyên cần: Đi học đầy đủ và đúng giờ, tích cực học tập ở lớp và ở 

nhà.  
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4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Định nghĩa và khái niệm cơ bản của hệ điều khiển tự động  

1.1. Một số định nghĩa và khái niệm thường dùng 

1.2. Những nguyên tắc điều khiển cơ bản 

1.3. Phân loại hệ thống điều khiển tự động 

1.4. Nhiệm vụ môn học 

Chương 2. Mô tả toán học hệ điều khiển tự động  

2.1. Khái niệm về mô tả toán học hệ điều khiển tự động 

2.2. Mô hình toán học theo cấu trúc hàm truyền đạt 

2.3. Tín hiệu tác động vào và phản ứng của khâu hay hệ 

2.4. Đặc tính động học của các khâu cơ bản 

2.5. Hàm truyền của hệ thống điều khiển và các đặc tính của hệ thống điều khiển 

2.6. Mô tả toán học theo phương trình và mô hình trạng thái 

Chương 3. Tiêu chuẩn ổn định hệ thống  

3.1. Khái niệm và thông số ảnh hưởng   

3.2. Tiêu chuẩn ổn định Đại số 

3.3. Tiêu chuẩn ổn định tần số 

3.4. Lý thuyết phân vùng ổn định 

3.5. Độ dự trữ ổn định 

3.6. Tính điều khiển được và quan sát  được của hệ điều khiển tuyến tính 

Chương 4. Đánh giá chất lượng hệ điều khiển tự động  

4.1. Khái niệm và các chỉ tiêu chất lượng 

4.2. Đánh giá chất lượng hệ ở chế độ xác lập 

4.3. Đánh giá chất lượng hệ ở chế độ quá độ 

4.4. Đánh giá gián tiếp chất lượng hệ điều khiển ở chế độ quá độ 

Chương 5. Tổng hợp hệ điều khiển tự động tuyến tính  

5.1. Khái niệm 

5.2. Ổn định hoá hệ thống 

5.3. Tổng hợp hệ thống theo đặc tính tần số 
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5.4. Tổng hợp hệ thống theo phương pháp tối ưu 

5.5. Tổng hợp theo phương pháp gán điểm cực 

5.6. Tổng hợp theo phương pháp cân bằng mô hình 

5.7. Bộ điều chỉnh PID 

Chương 6. Nâng cao chất lượng hệ ĐKTĐ tuyến tính  

6.1. Tổng hợp hệ thống theo phương pháp bù nhiễu 

6.2. Tổng hợp hệ thống theo phương pháp bù tín hiệu 

6.3. Hệ thống điều khiển thích nghi 

6.4. Phân ly hệ thống điều khiển tự động 

 

Chương 7. Ứng dụng phần mềm Matlab.  

7.1. Giới thiệu phần mềm Matlab 

7.2. Malab – Controll systems 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Thị Phương Hà (chủ biên) - Huỳnh Thái Hoàng, “Lý Thuyết điều 

khiển tự động”, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học 

Bách Khoa Tp. HCM, 2011. 

[2] Trần Hoài An, “Nguyên lý điều khiển tự động”, Đại học Giao Thông vận 

tải Thành phố Hồ Chí Minh, 2011. 

6. Hình thức kiểm tra đánh giá: Thi thực hành trên máy tính. 

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Thi kết thúc học phần: 70%  

 

II.62. Kĩ ỹthuật điện tử 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Kỹ thuật điện tử 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 
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2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản quan trọng của ngành điện tử như vật 

liệu bán dẫn, transistor, … và các mạch ứng dụng phổ biến. Ngoài ra việc phân tích và 

thiết kế mạch điện tử sử dụng các linh kiện cũng được cung cấp trong môn học. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên: 

+ Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản quan trọng của ngành kỹ thuật 

điện tử, từ những linh kiện cơ bản cho đến các ứng dụng kỹ thuật. 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên được trang bị: 

+ Khả năng sử dụng các linh kiện cơ bản, phân tích, thiết kế các mạch ứng dụng 

cơ bản cũng như nâng cao. 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 

+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái độ: bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, 

say mê, có ý thức kỷ luật tốt, ...  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Mở đầu  

1.1. Các đại lượng, khái niệm cơ bản khi phân tích mạch điện 

1.2. Tính chất của tin tức, tín hiệu và phân loại tín hiệu theo thời gian 

Chương 2. Cấu kiện điện tử  

2.1. Khái niệm về chất bán dẫn 

2.2. Điốt bán dẫn 

2.3. Tranzito lưỡng cực 

2.4. Tranzito trường 

Chương 3. Kĩ thuật tương tự  

3.1. Những vấn đề chung về khuếch đại tín hiệu 

3.2. Bộ khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng tranzistor lưỡng cực-BJT 

3.3. Khuếch đại đặc biệt Darlington 
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3.4. Mạch ghép nối giữa các bộ khuếch đại 

3.5. Khuếch đại công suất 

3.6. Khuếch đại thuật toán 

3.7. Tạo dao động điều hòa 

3.8. Nguồn chỉnh lưu 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. Phạm Minh Hà, Kỹ thuật mạch điện tử, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 

thuật, Hà Nội, 1997. 

[2]. Nguyễn Thúy Vân, Kỹ thuật số, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà 

Nội, 1995. 

[3]. Đỗ Xuân Thụ, Kỹ Thuật Điện Tử, NXB Giáo Dục, 2008 

[4]. Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Viết Nguyên, Bài tập kỹ thuật điện tử, Nhà xuất 

bản Giáo dục, Hà Nội, 2009. 

[5]. Phạm Minh Việt, Trần Công Nhượng, Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến, 

Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2001. 

6. Hình thức kiểm tra đánh giá: Thi tự luận 

- Kiểm tra thường xuyên:  15% 

- Nhận thức, thái độ học tập: 15% 

- Thi kết thúc học phần: 70%  

 

II.63. Truyền số liệu 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Truyền số liệu 

- Số tín chỉ: 3 (3,0) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nội dung môn học bao gồm: các kiến thức về kỹ thuật truyền số liệu; các mô 

hình truyền tin, xem xét các chuẩn tham chiếu; các môi trường truyền dẫn có thể sử 

dụng trong hệ thống; các chi tiết các kỹ thuật cơ bản của truyền số liệu như mã hóa, 
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điều chế, đồng bộ, dồn kênh, phân kênh, nén dữ liệu; các giao thức về truyền số liệu và 

mô tả các kỹ thuật truyền số liệu cụ thể trong mạng Ethernet. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên mảng kiến thức về kỹ thuật truyền số liệu 

một cách có hệ thống, giúp sinh viên có khung nhìn tổng quan về hệ thống để 

nhận rõ hệ thống đa dịch vụ đang là một xu thế tất yếu trong mạng viễn thông 

hiện đại. Nhờ đó mà khi ra trường sinh viên tránh được bỡ ngỡ khi tiếp cận và 

xây dựng các hệ thống dịch vụ, các ứng dụng phân tán. 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng: 

+ Kỹ năng lập trình: Lập trình giải các bài tập về mã hóa đường truyền, nén dữ 

liệu. 

+ Kỹ năng tìm kiếm tài liệu hỗ trợ. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm giải quyết vấn đề. 

+ Kỹ năng báo cáo bài tập nhóm. 

- Thái độ: Bồi dưỡng cho sinh viên tính trung thực, thái độ làm việc nghiêm túc, 

tính tích cực trong thảo luận, có ý thức kỷ luật tốt  

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chương 1. Nhập môn  

1.1. Tổng quan về kỹ thuật truyền số liệu 

1.1.1. Vai trò của thông tin liên lạc 

1.1.2. Mô hình hệ thống truyền dữ liệu 

1.1.3. Các vấn đề cần quan tâm 

1.2. Các khái niệm cơ bản 

1.2.1. Chế độ thông tin 

1.2.2. Hình thức truyền dẫn 

1.2.3. Chế độ truyền dẫn 

1.2.4. Cơ chế điều khiển liên kết dữ liệu 

1.3. Các mô hình tham chiếu 

1.3.1. Vấn đề phân lớp 
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1.3.2. Mô hình 3 lớp, OSI, TCP/IP 

Chương 2. Tín hiệu và môi trường truyền dẫn  

2.1. Tín hiệu 

2.1.1. Khái quát về tín hiệu 

2.1.2. Sự suy giảm và biến dạng tín hiệu 

2.1.3. Độ đo tín hiệu 

2.2.  Môi trường truyền dẫn 

2.2.1. Khái quát về môi trường truyền dẫn 

2.2.2. Môi trường truyền dẫn hữu tuyến 

2.2.3. Môi trường truyền dẫn vô tuyến 

Chương 3. Các kỹ thuật cơ bản trong truyền số liệu  

3.1. Kỹ thuật mã hóa và điều chế 

3.1.1. Chuyển đổi số - số 

3.1.2. Chuyển đổi số - tương tự 

3.1.3. Chuyển đổi tương tự - số 

3.1.4. Chuyển đổi tương tự - tương tự 

3.2. Kỹ thuật dồn kênh, phân kênh 

3.2.1. Tổng quan 

3.2.2. Kỹ thuật SDM 

3.2.3. Kỹ thuật FDM 

3.2.4. Kỹ thuật TDM 

3.2.5. Kỹ thuật CDM 

3.3. Kỹ thuật đồng bộ 

3.3.1. Tổng quan 

3.3.2. Đồng bộ trong truyền dẫn bất đồng bộ 

3.3.3. Đồng bộ trong truyền dẫn đồng bộ 

3.4. Kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi 

3.4.1. Tổng quan 

3.4.2. Các kỹ thuật thường dùng 
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Chương 4. Các giao thức truyền số liệu  

4.1. Giao thức điều khiển dữ liệu 

4.1.1. Idle RQ 

4.1.2. Continuous RQ 

4.2. Giao thức liên kết dữ liệu 

4.2.1. Giao thức BSC (Binary Synchronous Comunication) 

4.2.2. Giao thức HDLC (High-level Data Link Control) 

Chương 5. Truyền số liệu trong chuẩn mạng Ethernet  

5.1. Đề án 802 

5.2. Ethernet 

5.3. Fast Ethernet 

5.4. Gigabit Ethernet 

5. Tài liệu học tập. 

- Tài liệu chính: 

[1]. Nguyễn Hồng Sơn, “Kỹ thuật truyền số liệu”, Nhà xuất bản Lao động – 

Xã hội, 2002. 

[2]. Nguyễn Văn Thưởng, “Cơ sở kỹ thuật truyền số liệu”, Nhà xuất bản Khoa 

học kỹ thuật, 1998. 

- Tài liệu tham khảo: 

[1]. Tổng công ty bưu chính viễn thông, “Mạng số liệu” (2 tập), Nhà xuất bản 

Khoa học kỹ thuật, 1993. 

[2]. LG Information & Comunications, “Công nghệ ATM và CDMA”, Nhà 

xuất bản thanh niên, 1996 

[3]. Tống Văn On, “Mạng máy tính”, Nhà xuất bản thống kê, 2004. 

[4]. William Stallings, “Data & Computer Comunications”, Maxwell 

MacMillan International. 

[5]. R.P Singh, S.D Sapre, “Comunication Systems: Analog and Digital”,  

Pearson, 2013. 
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[6]. Peyton Z. Peebles, “Digital Comunication Systems”, Prentice/Hall 

International Inc, 1987 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá:  

- Đánh giá thường xuyên: Tham gia học tập trên lớp, chuẩn bị bài phần tự học, 

thái độ tích cực thảo luận. 

- Đánh giá định kỳ: Sẽ có thông báo cụ thể cho từng khóa học. Tuy nhiên 

thường là tổ chức kiểm tra giữa kỳ theo hình thức trắc nghiệm.  

- Bài tập lớn: Sẽ có thông báo cụ thể cho từng khóa học.  

- Đánh giá kết thúc học phần: Thi viết với thời gian 90 phút 

 

II.64. Đồ án cơ sở 

1. Tên học phần. 

- Tiếng Việt: Đồ án cơ sở. 

- Số tín chỉ: 2 (0,2) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Học phần giúp sinh viên tổng hợp và củng cố lại các kiến thức đã học được, như: 

Ngôn ngữ lập trình, kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, phân tích và thiết kế giải 

thuật,…Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể tự mình phân tích, thiết kế và 

cài đặt được các thuật toán tương tự gặp phải trong thực tế. 

3. Mục tiêu của học phần. 

- Kiến thức: Nắm được các nguyên lý thiết kế các thuật toán để giải các bài toán 

khoa học, kỹ thuật và quản lý.  

- Kỹ năng: Đánh giá được độ phức tạp của thuật toán. Các phương pháp triển 

khai thuật toán. 

- Thái độ, yêu cầu : Môn học yêu cầu sinh viên học tập nghiêm túc. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Chọn đề tài  

Lập kế hoạch, phân tích yêu cầu bài toán  

Đưa ra chiến lược thuật toán  
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Cài đặt ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình  

Viết báo cáo khoa học  

Trình bày demo sản phẩm 

5. Tài liệu học tập. 

- Sách, giáo trình chính: 

[1] Niklaus Wirth, Cấu trúc dữ liệu + giải thuật=chương trình, NXB thống 

kê, Hà Nội, 1982 

[2] Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, NXB GD 2005 

- Sách tham khảo: 

[3] Nguyễn Hồng Chương, Cấu trúc dữ liệu ứng dụng và cài đặt bằng C, NXB 

TPHCM, 2003 

[4] Lê Xuân Trường, Cấu trúc dữ liệu bằng ngôn ngữ C, NXB Thống kê, 1999 

[5] Larry  Nyhoff  Sanford  Leestma, Lập trình nâng cao bằng Pascal với các 

cấu trúc dữ liệu, 1991 

[6] Nguyễn Trung Trực, Cấu trúc dữ liệu, 2000 

[7] Đinh Mạnh Tường, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, NXB Khoa học và kĩ 

thuật, 2000 

[8] Yedidyah  Langsam, Moshe J.Augenstein, Aaron M.Tenenbaum, Data  

Structures  Using C and C++, Prentice Hall, 1996 

[9] Alfred V.Aho, John E.Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, Data Structures and 

Algorithms, Addison Wesley, 1983.  

6. Phương thức kiểm tra đánh giá:  

- Dự lớp    : thông đồ án 

- Thi kết thúc học phần : báo cáo đồ án. 

 

II.65. Thực tập tốt nghiệp 

1. Tên học phần 

- Tiếng Việt: Thực tập tốt nghiệp. 

- Số tín chỉ: 3 (0,3) 
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2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Sinh viên đi về các cơ sở có ứng dụng CNTT để tìm hiểu theo chủ đề (do thầy 

hướng dẫn đặt ra hoặc tự lựa chọn). Đây là giai đoạn giúp sinh viên làm quen với thực 

tế công việc, trao dồi thêm kiến thức và kỹ năng giữa học tập và thực tế yêu cầu của 

các công ty, cơ sơ bên ngoài nhà trường. Kết quả phải có báo cáo và trình bày báo cáo 

trước bộ môn. Đề tài này có thể phát triển tiếp thành đồ án tốt nghiệp. 

3. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Sau khi hoàn thành việc học lý thuyết, sinh viên cần đến các đơn vị 

sản xuất (các đơn vị sản xuất phần mềm…) nhằm trang bị thêm kiến thức thực 

tế, đối chiếu giữa lý thuyết đã học với thực tiễn sản xuất, Đồng thời học phần 

này sẽ giúp sinh viên thu thập các tư liệu, hoàn thiện kiến thức đã học chuẩn bị 

cho việc làm đồ án tốt nghiệp. 

- Kỹ năng: Giúp sinh viên hội nhập vào môi trường thực tế của doanh nghiệp, 

thông qua đó hiểu sâu cơ cấu tổ chức và nắm rõ được sự vận hành của doanh 

nghiệp nhằm đáp ứng khả năng hội nhập nhanh thực tế doanh nghiệp khi đi làm 

việc chính thức, Đồng thời giúp sinh viên biết cách ứng xử chuyên nghiệp trong 

các mối quan hệ tại doanh nghiệp. 

- Thái độ: Nghiêm túc, chuyên cần trong học tập và nghiên cứu, chủ động tìm tòi 

khám phá các công nghệ mới. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

I. Hướng dẫn các nội dung thực hiện cơ bản  

Sinh viên đến các công ty liên hệ hoặc tìm hiểu về công ty đã được trường giới 

thiệu thực tập. 

II. Đọc kỹ các quy định về thực tập tốt nghiệp và tài liệu liên quan 

- Tìm hiểu về các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các tiêu chuẩn tham khảo. 

- Đọc các quy trình và tài liệu chuyên ngành liên quan. 

- Đọc bài giảng, giáo trình các môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành để 

củng cố kiến thức. 

- Dự kiến nội dung đồ án 
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III. Tự nghiên cứu các vấn đề liên quan theo sự hướng dẫn của cơ quan thực tập 

và GVHD  

- Tìm hiểu quá trình xây dựng hoặc phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin 

tại cơ sở thực tập.  

- Tìm hiểu một số vấn đề về Công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng Công nghệ 

thông tin (quản lý theo qui trình. sử dụng công cụ phần cứng. công cụ phần 

mềm.…) tại cơ sở thực tập.  

- Tập dượt nghiên cứu theo một số đề tài được đặt ra bởi cơ sở thực tập.  

IV. Sinh viên đến gặp giáo viên để giải đáp các thắc mắc và báo cáo khối lượng 

công việc trong tuần 

V. Sinh viên tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến nội dung được giao  

VI. Sinh viên đến gặp giáo viên để giải đáp các thắc mắc và báo cáo khối lượng 

công việc trong tuần 

VII. Hoàn tất báo cáo thực tập, có nhận xét của đơn vị thực tập  

VIII. Bảo vệ thực tập 

5. Tài liệu học tập 

- Tất cả các sách vở chuyên nghành đã học. 

- Thông tin mà giáo viên cung cấp cho sinh viên trong quá trình làm đồ án. 

- Các kênh thông tin khác (đài, báo, internet...). 

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: báo cáo và thi vấn đáp 

Báo cáo và bảo vệ:  100% 

 

II.66. Đồ án tốt nghiệp 

1. Tên học phần 

- Tiếng Việt: Đồ án tốt nghiệp 

- Số tín chỉ: 10 (0,10) 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

- Học phần này giúp cho sinh viên củng cố lại các kiến thức chuyên ngành đã học 

trước khi ra trường 
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- Đồ án tốt nghiệp có nhiều dạng, nhưng thông thường là một công trình cá nhân 

về một vấn đề trong lĩnh vực: CNTT, công nghệ phần mềm do giáo viên hướng 

dẫn đưa ra và được duyệt bởi bộ môn và Hội đồng Khoa học khoa. 

- Đồ án tốt nghiệp thường được phát triển từ thực tập tốt nghiệp. Báo cáo đồ án 

tốt nghiệp phải trình bày rõ vấn đề cần giải quyết, giải pháp lựa chọn, các kết 

quả, hướng phát triển và kết luận, có báo cáo và trình bày kết quả trước hội 

đồng bảo vệ đồ án (hội đồng có tối thiểu 5 giảng viên tham gia trong đó có: 01 

chủ tịch hội đồng; 01 thư ký hội đồng; các thành viên hội đồng). 

3. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: 

+ Sau khi hoàn thành tất cả các môn học, các sinh viên đủ điều kiện cần thực 

hiện đồ án tốt nghiệp để tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã được học. 

+ Trong đồ án tốt nghiệp, sinh viên có thể nghiên cứu và xây dựng các ứng dụng 

theo hướng mà mình yêu thích dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, đây là 

cách để sinh viên củng cố lại kiến thức, nghiên cứu chuyên sâu vào một lĩnh 

vực và định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. 

+ Giảng viên có thể thông qua đồ án tốt nghiệp để đánh giá lại kiến thức của 

sinh viên sau khi học xong. 

- Kỹ năng: Giúp sinh viên học cách nghiên cứu và giải quyết một vấn đề nào đó 

liên quan đến công nghệ thông tin, xây dựng một ứng dụng cụ thể để minh họa 

- Thái độ: Nghiêm túc, chuyên cần trong học tập và nghiên cứu, chủ động tìm tòi 

khám phá các công nghệ mới. 

4. Nội dung chi tiết học phần. 

Bước 1: Sinh viên liên hệ với giảng viên để lựa chọn đề tài phù hợp  

Bước 2: Xây dựng đề cương chi tiết đồ án tốt nghiệp  

Sinh viên phải xác định được các nội dung: 

- Lý do chọn đề tài (hay tính cấp thiết của đề tài) 

- Mục đích nghiên cứu 

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
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- Phương pháp nghiên cứu 

- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Dự kiến nội dung đồ án. 

Bước 3: Sinh viên nghiên cứu cơ sở lý thuyết dưới sự hướng dẫn của giảng viên  

- Giới thiệu các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài. là cơ sở về 

lý thuyết để xây dựng và phát triển đề tài. 

- Ngôn ngữ lập trình được sử dụng để lập trình. 

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng  (nếu có). 

- Các phần mềm. công cụ và kỹ thuật sử dụng để giải quyết vấn đề (nếu có). 

- Các nội dung khác (nếu có). 

Bước 4: Báo cáo tiến độ cho giảng viên 

Bước 5: Sinh viên nghiên cứu và trình bày kết quả dưới sự hướng dẫn của giảng 

viên  

+ Đối với các đề tài mà trọng tâm là phân tích thiết kế (chẳng hạn các chương 

trình quản lý. website...) cần chọn phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc 

hoặc phân tích thiết kế hướng đối tượng. Trình bày kết quả của quá trình phân 

tích thiết kế. 

+ Phân tích thiết kế hướng cấu trúc:  

 Trình bày quy trình nghiệp vụ và các yêu cầu chức năng. phi chức năng. hệ 

thống 

 BFB (Biểu đồ phân rã chức năng) 

 DFD (Biểu đồ dòng dữ liệu) 

 ERD (Biểu đồ thực thể quan hệ) 

 RDM (Mô hình dữ liệu quan hệ) và từ điển dữ liệu. 

+ Phân tích thiết kế hướng đối tượng: 

 Xác định yêu cầu 

 Mô hình hóa yêu cầu 

 Mô hình hóa khái niệm 

 Mô hình hóa tương tác 
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 Mô hình hóa hành vi 

 Thiết kế chi tiết biểu đồ lớp 

 Thiết kế kiến trúc vật lý. 

- Đối với các đề tài mà trọng tâm là thuật toán (chẳng hạn các ứng dụng về game) 

thì trình bày các bước của thuật toán. 

- Đối với các đề tài mà trọng tâm là tìm ra giải pháp giải quyết 1 vấn đề thì trình 

bày về giải pháp. 

- Đối với đề tài nghiên cứu công nghệ thì trình bày chi tiết về công nghệ. 

- Các nội dung khác (nếu có). 

Bước 6: Báo cáo tiến độ cho giảng viên 

Bước 7: Sinh viên xây dựng ứng dụng minh họa  

- Trình bày các bước xây dựng ứng dụng. 

- Giao diện của ứng dụng minh họa. 

Bước 8: Báo cáo tiến độ cho giảng viên 

Bước 9: Sinh viên nghiên cứu về hướng phát triển đề tài  

Bước 10: Hoàn tất bđáo cáo tốt nghiệp 

5. Tài liệu học tập 

- Tất cả các sách vở chuyên nghành đã học. 

- Thông tin mà giáo viên cung cấp cho sinh viên trong quá trình làm đồ án. 

- Các kênh thông tin khác (đài, báo, internet...)  

6. Phương thức kiểm tra đánh giá: bảo vệ tốt nghiệp vấn đáp 

 

 

Thủ trưởng cơ sở đào tạo thẩm định  Thủ trưởng cơ sở đào tạo đăng ký 

 Chương trình đào tạo  mở ngành đào tạo 

 (ký tên, đóng dấu)   
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