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1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin (CNTT) có đủ sức khỏe, có kiến thức vững chắc và năng
lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt được những trình
độ cao hơn để nghiên cứu, giảng dạy và làm việc tại các cơ quan, các Viện nghiên cứu và các công ty
liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin. Giúp cho sinh viên nhận
thức rõ về việc đóng góp cho sự phát triển quốc gia và kinh tế toàn cầu.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Người học sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin:
- Có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt, có lòng yêu nghề, năng động, trách nhiệm cao trong
công việc.
- Vận dụng được vào thực tế những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, kiến thức nền tảng
vững vàng về Công nghệ thông tin
- Vận dụng được vào thực tế những kiến thức về Công nghệ thông tin, kiến thức chuyên môn sâu
trong một hướng nghề lựa chọn; có khả năng phân tích nhu cầu, xác định vấn đề, lập kế hoạch và dẫn
dắt chuyên môn, tìm tòi giải pháp hiệu quả cho vấn đề thực tế; Có khả năng tự nâng cao kiến thức và
phát triển sự nghiệp.
- Thực hiện thành thạo các công việc thuộc chuyên môn được đào tạo; Khả năng ứng dụng các
khái niệm và kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tế các vấn đề chuyên môn.
- Làm việc được độc lập hay theo nhóm một cách hiệu quả; Thích nghi tốt với các môi trường
làm việc; Tự học hỏi và tiếp cận, áp dụng được các tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn sâu,
có phấn đấu vươn lên.
2. Chuẩn đầu ra
2.1. Kiến thức
Chuẩn về kiến thức bao gồm các khối kiến thức cụ thể sau.
2.1.1. Khối kiến thức chung
- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật Việt Nam;
- Có kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất;
- Có năng lực ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt
Nam;
2.1.2. Khối kiến thức chung theo lĩnh vực
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- Có các kiến thức cơ bản về Giải tích, Đại số tuyến tính; Xác suất thống kê;
- Có khả năng vận dụng các kiến thức giáo dục tổng quát vào học tập chuyên ngành và thực tiễn.
2.1.3. Khối kiến thức chung của khối ngành
- Có kiến thức cơ bản về Tin học (Cơ sở dữ liệu, Lập trình, Kiến trúc máy tính, Cấu trúc dữ liệu
và giải thuật, Mạng máy tính…).
2.1.4. Khối kiến thức chung của nhóm ngành
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về Khoa học máy tính, Lập trình máy tính, Hệ
thống máy tính, Các ứng dụng quan trọng của công nghệ thông tin…
2.1.5. Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành học
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng
dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần
phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính, kiến thức về
mạng máy tính và truyền thông…;
2.2. Kỹ năng
2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
2.2.1.1. Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề
- Có khả năng thực hiện, phác thảo và nâng cao hệ thống phần mềm dựa trên cơ sở máy tính.
- Có kỹ năng đánh giá hệ thống máy tính theo các thuộc tính chất lượng nói chung và các khả
năng ứng dụng để giải quyết vấn đề thực tế.
- Có kỹ năng sử dụng các nguyên tắc quản lý có hiệu lực các thông tin, tổ chức thông tin và năng
lực thu hồi thông tin cho các loại thông tin khác nhau, kể cả văn bản, hình ảnh, âm thanh và băng hình.
- Có kỹ năng áp dụng các nguyên lý về sự giao tiếp người-máy để đánh giá và thiết kế một đối
tượng lớn các sản phẩm dựa trên sử dụng giao diện chung, các trang web và hệ thống truyền thông.
2.2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
- Có khả năng đánh giá, phân tích, tổng hợp vấn đề;
- Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo.
2.2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
- Có khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
- Có khả năng vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học để thực hiện các nghiên cứu
cụ thể.
2.2.1.4. Kỹ năng tư duy một cách hệ thống
- Có kỹ năng tư duy logic, tư duy tin học;
- Có kỹ năng tư duy phản biện hiệu quả.
2.2.1.5. Khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và ngoại cảnh tác động đến cơ sở làm việc,
ngành nghề
- Có khả năng nhận biết và xử lý các tác động, các yêu cầu của xã hội đối với lĩnh vực CNTT
2.2.1.6. Kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình trong và ngoài đơn vị làm việc
- Có kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình các đơn vị quan hệ với ngành CNTT
2.2.1.7. Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn
- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học trong Nhà trường vào thực tiễn cuộc sống.
2.2.1.8. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp
- Có kỹ năng cải tiến, cập nhật và phát triển các kiến thức về CNTT.
2.2.2. Kỹ năng mềm
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2.2.2.1. Kỹ năng tự chủ
- Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp.
- Có tư duy hệ thống và tư duy phân tích, có khả năng tóm tắt, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn.
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.
2.2.2.2. Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Biết xây dựng và thực hiện tinh thần làm việc theo nhóm
- Biết truyền thông trong nhóm, tổ chức làm việc nhóm và xử lý xung đột trong nhóm.
2.2.2.3. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo
- Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo.
2.2.2.4. Kỹ năng giao tiếp
- Biết lắng nghe, trình bày một vấn đề trước đám đông
- Có khả năng viết báo cáo kỹ thuật, báo cáo khoa học
2.2.2.5. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ
- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong các hoạt động trong lĩnh vực CNTT.
2.2.2.6. Các kỹ năng mềm khác
- Tạo dựng được môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, bình đẳng, hợp tác, khuyến khích sự
sáng tạo.
2.3. Phẩm chất đạo đức
2.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Sẵn sàng nhận các nhiệm vụ được giao theo đúng khả năng.
2.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Hiểu rõ trách nhiệm và thể hiện đạo đức của nghề.
- Giữ gìn và phát huy giá trị, uy tín của nghề.
2.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
- Có trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
2.4.1. Năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo
- Có khả năng nắm vững chuyên môn.
- Có khả năng điều chỉnh, phát triển nghiên cứu.
2.4.2. Năng lực tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau
- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau
2.4.3. Năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ
Có khả năng tự học, tự tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn.
2.4.4. Năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể
- Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể các nội dung liên quan đến ngành
CNTT.
2.4.5. Năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn
- Có khả năng đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn về tin học.
2.5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
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- Làm chuyên viên trong các cơ quan đơn vị có ứng dụng công nghệ thông tin (hành chính sự
nghiệp, viễn thông, điện lực, ngân hàng, tài chính, thương mại, …).
- Làm chuyên gia tin học trong các công ty chuyên về công nghệ thông tin, đặc biệt trong lĩnh vực
sản xuất và gia công phần mềm và nội dung số ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Làm việc trong các
công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền
thông.
- Làm lãnh đạo trong các nhóm, các công ty phát triển và kinh doanh về các sản phẩm CNTT và
Truyền thông.
- Giảng dạy CNTT tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và các
trường Phổ thông (cần thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).
- Làm nghiên cứu viên trong các trường đại học hay viện nghiên cứu có liên quan đến CNTT.
- Có khả năng tự học để hoàn thiện, bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngành
CNTT.
- Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ.
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất và
Giáo dục quốc phòng).
Khối kiến thức chung:

27 tín chỉ

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

108 tín chỉ

Trong đó:
Kiến thức cơ sở ngành:

18 tín chỉ

Kiến thức chuyên ngành:

78 tín chỉ

Thực tập:

05 tín chỉ

Đồ án:

07 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao
đẳng hệ chính quy.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
- Điều kiện tốt nghiệp: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín
chỉ hiện hành.
6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ.
7. Nội dung chương trình:
Loại tiết tín chỉ
TT

Mã học
phần

Số
TC

Tên học phần

7.1. Khối kiến thức chung

Lên lớp

Tự
LT TH (x hệ học
số)

Học phần
tiên quyết

(không kể GDTC và GDQP)

27

Bắt buộc

TS
tiết

25

1

LNL0001

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa
Mác-Lê nin

5

65

10

85

150

2

LTU0001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

28

2

32

60

3

LDL0001

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam

3

42

3

48

90

4

LNL0001
LTU0001

4

LPL0001

Pháp luật đại cương

2

28

2

32

60

5

NTA0001

Tiếng Anh 1

5

70

5

80

150

6

NTA0002

Tiếng Anh 2

5

70

5

80

150

7

TMT0060

Tin học cơ bản

3

30

15

60

90

8

GDQ0001

Giáo dục quốc phòng

9

GDT0001

Giáo dục thể chất 1

1

10

GDT0002

Giáo dục thể chất 2

2

Tự chọn 1

11

2

5

0

0

10

25

30

30

60

60

Soạn thảo văn bản

2

30

0

30

60

VNN0002

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

27

3

33

60

SVH0001

Văn hóa Tây Bắc

2

27

3

33

60

VTV0008

Tiếng Việt thực hành

2

20

10

40

60

TMT0061

Quản lý dự án

2

30

30

60

TMM0062

Lập trình trực quan

2

30

30

60

TTH0003

Tin học nâng cao

2

20

40

60

108

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành

18

Bắt buộc

GDT0001

SV chọn học 1 trong các học phần
sau

VTV0006

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

NTA0001

10

TMT0060

TMT0060

18

12

TGT0008

Giải tích 1

3

45

45

90

13

TGT0016

Giải tích 2

3

45

45

90

14

TDH0012

Đại số tuyến tính

2

30

30

60

15

TGT0068

Xác suất thống kê

3

45

45

90

16

TDH0045

Phương pháp tính

2

30

30

60

17

NLT0048

Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

3

45

45

90

18

KHH0001

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

24

36

60

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành

78

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành

40

Bắt buộc

6

TGT0008

TGT0008

NTA0003

36

19

TMT0067

Cơ sở dữ liệu

3

45

45

90

TMT0060

20

TMT0068

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

45

45

90

TMT0067

21

TMT0001

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

60

60

120

TMT0025

22

TMT0069

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

3

45

45

90

TMT0068
TMT0083

23

TMT0051

Toán rời rạc

3

45

45

90

TMT0060

5

24

TMT0070

Lập trình .NET

3

45

45

90

TMT0025

25

TMT0025

Lập trình C/C++

3

45

45

90

TMT0060

26

TMM0071

Kỹ thuật điện tử và Điện tử số

3

45

45

90

27

TMM0072

Kiến trúc máy tính

3

45

45

90

TMT0060
TMM0071

28

TMM0030

Xử lý tín hiệu số

3

45

45

90

TGT0016

29

TMM0020

Thiết kế Web

3

45

45

90

30

TMM0073

Quản lý hệ thống máy tính

2

30

30

60

Tự chọn 2

31
32

4

TMT0060

SV chọn học 2 trong các học phần
sau

TMT0006

Cơ sở dữ liệu phân tán

2

30

30

60

TMT0067
TMT0068

TMT0003

Cơ sở dữ liệu đa phương tiện

2

30

30

60

TMT0067
TMT0068

TMT0018

Học máy

2

30

30

60

TMT0001

TMT0056

Xử lý ảnh

2

30

30

60

TMT0025

TMT0019

Khai phá dữ liệu

2

30

30

60

TMT0001
TMT0067

TMT0016

Hệ thống thông minh

2

30

30

60

TMT0001
TMT0067

TMT0020

Kiểm thử phần mềm

2

30

30

60

TMT0007

TMT0074

Phần mềm mã nguồn mở

2

30

30

60

TMT0060

TMT0075

XML và ứng dụng

2

30

30

60

TMT0067
TMT0083

TMT0076

Cơ sở dữ liệu NoSQL

2

30

30

60

TMT0067
TMT0068

TMT0102

E-Learning

2

30

30

60

TMT0060
TMM0014

TMT0078

Thương mại điện tử

2

30

30

60

TMT0068
TMM0014

TMT0079

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

2

30

30

60

TMT0067
TMT0083

TMM0080

Chất lượng dịch vụ và lý thuyết hàng
đợi trong mạng máy tính

2

30

30

60

TMT0060
TMM0014

TMM0027

Vi điều khiển

2

30

30

60

TMT0060
TMM0071

TMM0081

Truyền và bảo mật thông tin

2

30

30

60

TGT0068
TMT0025
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TMT0101

Thiết kế bài giảng điện tử

2

30

30

60

TMT0060

TMM0003

Cơ sở lý thuyết truyền tin

2

30

30

60

TMT0060

TMM0015

Một số vấn đề xã hội của CNTT

2

30

30

60

TMM0082

Hệ thống điều khiển nhúng

2

30

30

60

TMT0060

TMM0019

Thiết kế vi mạch số với HDL

2

30

30

60

TMT0060

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành
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Bắt buộc

36
TMT0067

33

TMT0007

Công nghệ phần mềm

3

45

45

90

34

TMT0028

Lập trình trên thiết bị di động

3

45

45

90

TMT0083

35

TMT0021

Kỹ thuật xử lý ảnh

2

30

30

60

TMT0060

36

TMT0053

Trí tuệ nhân tạo

3

45

45

90

TMT0001

37

TMT0083

Lập trình hướng đối tượng

3

45

45

90

TMT0025

38

TMT0084

Đồ họa máy tính

2

30

30

60

TMT0025

39

TMM0085

Vi xử lý

4

60

60

120

TMM0072

40

TMM0016

Nguyên lý hệ điều hành

3

45

45

90

TMM0072

41

TMM0014

Mạng máy tính

3

45

45

90

TMT0060

42

TMM0086

Lập trình mạng

3

45

45

90

43

TMM0006

Hệ điều hành Linux

2

30

30

60

TMT0060

44

TMM0087

Lập trình ứng dụng Web

3

45

45

90

TMM0020

45

TMM0088

Thực tập máy tính và tham quan thực tế

2

60

60

TMT0025

46

TMM0022

Thực tập

5

75

150

Tự chọn 3

2

30

TMT0083

TMM0014
TMT0083

SV chọn học 1 trong các học phần
sau
TMT0067

TMT0103

Kho dữ liệu

2

30

30

60

TMT0032

Ngôn ngữ hình thức

2

30

30

60

TMT0025

TMT0090

Lập trình Python

2

30

30

60

TMT0025

TMT0091

Thiết kế đồ họa

2

30

30

60

TMT0060

TMT0092

Mật mã và an toàn thông tin

2

30

30

60

TMT0001

TMT0093

Phát triển ứng dụng web

2

30

30

60

TMT0070

TMT0017

Hệ trợ giúp quyết định

2

30

30

60

TMT0012

Hệ chuyên gia

2

30

30

60

47
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TMT0068

TMT0069
TMT0053
TMT0067

TMT0053
Hệ thống hướng tác tử

2

30

30

60

TMT0014

Hệ thống hướng dịch vụ

2

30

30

60

TMM0054

Ứng dụng Flash vào thiết kế hiệu ứng
hoạt hình

2

30

30

60

TMM0001

An toàn và an ninh mạng

2

30

30

60

TMM0014

TMM0094

Lập trình mạng nâng cao

2

30

30

60

TMM0086

TMM0108

Mạng không dây

2

30

30

60

TMM0014

TMM0095

Thiết kế và quản trị mạng máy tính

2

30

30

60

TMM0014

TMM0096

Truyền thông đa phương tiện

2

30

30

60

TMT0025
TMM0014

TMM0097

Tiếp thị số

2

30

30

60

TMM0020

TMM0098

Phát triển website bằng mã nguồn mở

2

30

30

60

TMM0020

TMM0099

Phát triển ứng dụng Internet of Things

2

30

30

60

TMT0060
TMM0071

TMM0100

Thiết bị ngoại vi và kỹ thuật ghép nối

2

30

30

60

TMT0025
TMM0016

TMM0029

Xử lý tiếng nói

2

30

30

60

TMM0030

105

210

7.2.4. Đồ án
48

TMT0067

TMT0015

TMT0053
TMT0067
TMT0014
TMT0060
TMT0025

7

TDA0001

Đồ án
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8. Dự kiến kế hoạch đào tạo:
8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm):
Học kỳ

I

Tên học phần

Số đvtc

Số tiết chuẩn

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin

5

75

Tiếng Anh 1

5

75

Pháp luật đại cương

2

30

Tin học cơ bản

3

45

Giải tích 1

3

45

Đại số tuyến tính

2

30

Giáo dục quốc phòng
Số ĐVTC

II

20

Xác suất thống kê

3

45

Tiếng Anh 2

5

75

Giáo dục thể chất 1

1

15

8

Giải tích 2

3

45

Lập trình C/C++

3

45

Kỹ thuật điện tử và Điện tử số

3

45

Cơ sở dữ liệu

3

45

Số ĐVTC

III

20

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

30

Giáo dục thể chất 2

2

30

Phương pháp tính

2

30

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

60

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

30

Kiến trúc máy tính

3

45

Toán rời rạc

3

45

Số ĐVTC

IV

16

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

45

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

45

Xử lý tín hiệu số

3

45

Thiết kế Web

3

45

Lập trình hướng đối tượng

3

45

Tự chọn 1

2

30

Số ĐVTC

V

17

Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

3

45

Lập trình .NET

3

45

Mạng máy tính

3

45

Hệ điều hành LINUX

2

30

Quản lý hệ thống máy tính

2

30

Nguyên lý hệ điều hành

3

45

Số ĐVTC

VI

16

Lập trình mạng

3

45

Lập trình trên thiết bị di động

3

45

Trí tuệ nhân tạo

3

45

Vi xử lý

4

60

Tự chọn 2

4

60

Số ĐVTC

17

Thực tập máy tính và tham quan thực tế

9

2

30

VII

Đồ họa máy tính

2

30

Lập trình ứng dụng Web

3

45

Kỹ thuật xử lý ảnh

2

30

Công nghệ phần mềm

3

45

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

3

45

Tự chọn 3

2

30

Số ĐVTC
VIII

17

Thực tập

5

75

Đồ án
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105

Số ĐVTC
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8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3 năm):
Học kỳ

I

Tên học phần

Số đvtc

Số tiết chuẩn

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin

5

75

Tiếng Anh 1

5

75

Pháp luật đại cương

2

30

Tin học cơ bản

3

45

Giải tích 1

3

45

Đại số tuyến tính

2

30

Giáo dục quốc phòng
Số ĐVTC

II

20

Xác suất thống kê

3

45

Tiếng Anh 2

5

75

Giáo dục thể chất 1

1

25

Giải tích 2

3

45

Lập trình C/C++

3

45

Kỹ thuật điện tử và Điện tử số

3

45

Cơ sở dữ liệu

3

45

Số ĐVTC

HK phụ

20

Toán rời rạc

3

45

Phương pháp tính

2

30

Kiến trúc máy tính

3

45

Số ĐVTC
III

8

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

30

Giáo dục thể chất 2

2

30

10

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

60

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

45

Vi xử lý

4

60

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

30

Mạng máy tính

3

45

Xử lý tín hiệu số

3

45

Số ĐVTC

IV

21

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

45

Tự chọn 1

2

30

Kỹ thuật xử lý ảnh

2

30

Lập trình hướng đối tượng

3

45

Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

3

45

Lập trình .NET

3

45

Nguyên lý hệ điều hành

3

45

Thiết kế Web

3

45

Số ĐVTC

HK phụ

22

Hệ điều hành LINUX

2

30

Lập trình mạng

3

45

Lập trình trên thiết bị di động

3

45

Số ĐVTC

V

8

Trí tuệ nhân tạo

3

45

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

3

45

Quản lý hệ thống máy tính

2

30

Công nghệ phần mềm

3

45

Đồ họa máy tính

2

30

Tự chọn 2

4

60

Thực tập máy tính và tham quan thực tế

2

30

Lập trình ứng dụng Web

3

45

Số ĐVTC

VI

22

Tự chọn 3

2

30

Thực tập

5

75

Đồ án

7

105

Số ĐVTC
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9. Hướng dẫn thực hiện chương trình
Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo đại

11

học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện hành của
Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình.
Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo
hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và được
Ban Giám hiệu phê duyệt.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Mã học phần:
LNL0001
2. Thời lượng: 05 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
2.1. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 65 tiết
4.2. Thảo luận: 10 tiết
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Trang bị cho người học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, với tư cách là môn
khoa học, được tích hợp từ ba bộ phận cấu thành là triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin,
chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ đó xác lập thế giới quan và phương pháp luận mác xít cho người học,
đồng thời làm cơ sở lý luận để tiếp cận các môn khoa học xã hội nói chung và cán môn lý luận chính trị
nói riêng trong chương trình đào tạo bậc đại học.
5.2. Kỹ năng
Phát triển kỹ năng ghi nhớ, hiểu các khái niệm, định nghĩa, quy luật, phạm trù; Hình trong cuộc
thành kỹ năng lập luận bao gồm phân tích, tổng hợp, so sánh, phản biện; Biết phân tích, tổng hợp so
sánh, phản biện một sự việc trong cuộc sống; biết vận dụng các kiến thức triết học, kinh tế chính trị và
lý luận về chủ nghĩa xã hội vào cuộc sống; biết thuyết trình, biết trình bày một văn bản, có khả năng làm
việc nhóm.
5.3. Thái độ
Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh
quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.
6. Mô tả vắn tắt nội dung:
- Học phần nghiên cứu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin với tư cách là một học
thuyết do Mác, Ăngghen sáng lập và sự phát triển của Lênin.
- Nội dung bao gồm những tri thức khái lược về thế giới quan, phương pháp luận triết học của
chủ nghĩa Mác – Lênin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản
chủ nghĩa; lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.
7. Thông tin về giảng viên:
7.1. TS. Hoàng Phúc. ĐTDĐ: 0915.639.420 / ĐTNR: 0223.751.718.
Email: hoangphuctbu@gmail.com
7.2. TS. Lê Thị Hương. ĐTDĐ: 0914.942.223 / ĐTNR:
Email: Lehuongdhtb@yahoo.com.vn
7.3. ThS. Giáp Thị Dịu. ĐTDĐ: 0917. 885.382 / ĐTNR:
Email: Giapdiudhtb@yahoo.com.vn
7.4. ThS. Nguyễn Thanh Thủy. ĐTDĐ: 0912.711.650
7.5. ThS. Hoàng Văn Viện. ĐTDĐ: 0978747560
7.6. ThS. Nguyễn Thị Linh Huyền. ĐTDĐ: 0979103518
7.7. ThS. Đỗ Huyền Trang. ĐTDĐ: 0988985108
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8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Phải tự học, tự nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo và các tài liệu có liên quan đến môn học
theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị tốt các vấn đề được giao và ý kiến hỏi khi nghe giảng trên
lớp.
- Tham dự đầy đủ các buổi lên lớp nghe giảng, thảo luận theo quy định của chương trình.
- Làm bài kiểm tra kết thúc tín chỉ, môn học theo quy định.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Chuyên cần (trọng số 10%)
9.2. Thực hiện các yêu cầu của giảng viên (trọng số 10%)
9.3. Kiểm tra (trọng số 10%)
9.4. Thi kết thúc học phần (trọng số 70%).
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận được quy định cho từng phần.
11. Hình thức thi và thang điểm
- Hình thức thi: Tự luận
- Thang điểm: 10
12. Tài liệu tham khảo
- Bộ Giáo dục – Đào tạo, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb
Chính trị quốc gia, 2011.
- Bộ Giáo dục – Đào tạo, Giáo trình triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ
nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia, 2011.
13. Nội dung chi tiết

TÊN CHƯƠNG, SỐ
TIẾT
Chương mở đầu
NHẬP MÔN
NHỮNG NGUYÊN
LÝ CƠ BẢN CỦA
CHỦ NGHĨA MÁC
– LÊNIN
(2 tiết)

NỘI DUNG LÊN LỚP

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 phương pháp học tập,
nghiên cứu môn học Những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
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NỘI DUNG TỰ HỌC

Yêu cầu về phương pháp
học tập, nghiên cứu môn
học Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa Mác –
Lênin.

Phần thứ nhất

1. chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện
chứng

THẾ GIỚI QUAN
VÀ PHƯƠNG PHÁP 2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật về vật chất
LUẬN TRIẾT HỌC và ý thức, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
CỦA CHỦ NGHĨA 2.1. Vật chất
MÁC – LÊNIN
2.2. Ý thức
Chương 1

Mối quan hệ biện chứng
giữa vật chất và ý thức

CHỦ NGHĨA DUY
VẬT BIỆN CHỨNG
(8 tiết)
Chương 2
PHÉP
BIỆN CHỨNG
DUY VẬT
(10 tiết)

1. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng 1. Phép biện chứng và
duy vật
phép biện chứng duy vật
1.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
1.2. Nguyên lý về sự phát triển.

2. Quy luật và các loại
quy luật

2. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy 3. Các cặp phạm trù cơ
bản của phép biện chứng
vật
duy vật: Tất nhiên và
2.1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi
ngẫu nhiên: Bản chất và
về lượng thành những sự thay đổi về chất và
hiện tượng; Nội dung và
ngược lại
hình thức; Khả năng và
2.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các hiện thực
mặt đối lập
2.3. Quy luật phủ định của phủ định
3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng
duy vật
3.1. Cái riêng và cái chung
3.2. Nguyên nhân và kết quả
2.4. Lý luận nhận thức
4.1.Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn
đối với nhận thức
4.2. Con đường biện chứng của sự nhận thức
chân lý.
* Thảo luận
Ý nghĩa phương pháp luận của các cặp phạm trù
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Chương 3
CHỦ NGHĨA DUY
VẬT LỊCH SỬ
(10 tiết)

1. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình 1. Sản xuất vật chất và
độ phát triển của lực lượng sản xuất
vai trò của nó.
2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc 2. Vai trò sáng tạo của
thượng tầng
quần chúng nhân dân
3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính
độc lập tương đối của ý thức xã hội
4. Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử
tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế xã
hội
5. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng
xã hội đối với sự vận động và phát triển của xã
hội có đối kháng giai cấp
6. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về
con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần
chúng nhân dân
* Thảo luận
Vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam

Phần thứ hai
HỌC THUYẾT

1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản
xuất hàng hóa

Tiền tệ

1. Nguồn gốc và bản
KINH TẾ CỦA CHỦ 1.1. Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng chất của tiền tệ
hoá
NGHĨA MÁC2. Các chức năng của
LÊNIN
1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá
tiền
VỀ PHƯƠNG
THỨC SẢN XUẤT
TƯ BẢN CHỦ
NGHĨA

2. HÀNG HOÁ
2.1. Hàng hoá - hai thuộc tính của hàng hóa
2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất
hàng hoá
2.3. Lượng giá trị của hàng hóa

Chương 4
HỌC THUYẾT
GIÁ TRỊ
(12 tiết)

3. Quy luật giá trị
3.1. Nội dung của quy luật giá trị
3.2. Tác động của quy luật giá trị
* Thảo luận
Vấn đề sản xuất hàng hóa ở Việt Nam
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1. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản
1.1. Công thức chung của tư bản

2. Quá trình lưu thông
của tư bản và khủng
1.3. Hàng hoá sức lao động và tiền công trong
hoảng kinh tế
chủ nghĩa tư bản
1.2. Mâu thuẫn của công thức chung

Chương 5
HỌC THUYẾT GIÁ
TRỊ

2. Qua trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã
họi tư bản

THẶNG DƯ

2.1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá
trị sử dụng và qúa trình sản xuất ra giá trị thặng
dư

(9 tiết)

1. Tái sản xuất và lưu
thông của tư bản xã hội

2.2. Bản chất của tư bản - tư bản bất biến và tư
bản khả biến
2.3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị
thặng dư
2.4. Hai phương pháp nâng cao trình độ bóc lột
2.5. Sản xuất ra giá trị thặng dư - quy luật kinh tế
cơ bản của chủ nghĩa tư bản
3. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư
bản – tích lũy tư bản
3.1. Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản
3.2. Tích tụ tư bản và tập trung tư bản
4. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu
hiện của giá trị thặng dư
4.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận
và tỷ suất lợi nhuận
4.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất
4.3. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các tập
đoàn tư bản
* Thảo luận
Hàng hoá sức lao động và tiền công ở Việt Nam
hiện nay
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1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
Chương 6
CHỦ NGHĨA TƯ
BẢN ĐỘC QUYỀN
VÀ CHỦ NGHĨA
TƯ BẢN ĐỘC
QUYỀN NHÀ
NƯỚC
(9 tiết)

1. Sự hoạt động của qui
1.1. Sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản tự do luật giá trị và qui luật
giá trị thặng dư trong
cạnh tranh sang CNTB độc quyền
giai đoạn chủ nghĩa tư
1.2. Đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB độc
bản độc quyền
quyền
2. Quan hệ giữa độc
2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
quyền và cạnh tranh
2.1. Nguyên nhân hình thành và bản chất của
trong giai đoạn chủ
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
nghĩa tư bản độc quyền
2.2. Những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư 3. Biểu hiện hoạt động
bản độc quyền nhà nước
của qui luật giá trị và qui
* Thảo luận
luật giá trị thặng dư
Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản hiện trong giai đoạn chủ
nghĩa tư bản độc quyền
nay
4. Vai trò của chủ nghĩa
tư bản đối với sự phát
triển của nền sản xuất xã
hội.

Chương 7
SỨ MỆNH LỊCH SỬ
CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN VÀ
CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
(5 tiết)

I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân
1.1. Khái niệm giai cấp công nhân
1.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân
2. Những điều kiện khách quan quy định sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
2.1. Địa vị kinh tế- xã hội của giai cấp công
nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa
2.2. Những đặc điểm chính trị xã hội của giai
cấp công nhân
3. Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong
tiến trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp
công nhân
3.1. Tính tất yếu và quy luật hình thành, phát
triển chính đảng của giai cấp công nhân
3.2. Mối quan hệ giữa Đảng cộng sản và giai
cấp công nhân
II. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân
của nó
1.1. Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa
1.2. Nguyên nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa
2. Mục tiêu, dộng lực và nội dung của cuộc cách
mạng XNCN
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2.1. Mục tiêu của cách mạng XHCN
2.2. Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa
2.3. Nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa
3. Liên minh giữa giai câp công nhân và giai cấp
nông dân và các tầng lớp lao động khác trong
cách mạng xã hội chủ nghĩa
3.1. Tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông
dân và các tầng lớp lao động khác trong cách
mạng xã hội chủ nghĩa.
3.2. Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông
dân và các tầng lớp lao động khác trong cách
mạng xã hội chủ nghĩa.
III. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
1. Xu hướng tất yếu của sự xuất hiện hình thái
kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa
2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế
xã hội cộng sản chủ nghĩa
2.1. Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ
nghĩa xã hội
2.2. Xã hội xã hội chủ nghĩa
2.3. Giai đoạn cao của hình thái kinh tế xã hội
cộng sản chủ nghĩa.
Chương 8
NHỮNG VẤN ĐỀ
CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
CÓ TÍNH QUY
LUẬT TRONG
TIẾN TRÌNH CÁCH
MẠNG XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA

I. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước xã hội chủ nghĩa
1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
1.1. Quan niệm về dân chủ và nền dân chủ
1.2. Những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã
hội chủ nghĩa
1.3. Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ
xã hội chủ nghĩa
2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
2.1. Khái niêm “ Nhà nước xã hội chủ nghĩa”
2.2. Đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nhà
nước xã hội chủ nghĩa
2.3. Tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước xã
hội chủ nghĩa
II. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
1.1. Khái niệm văn hóa và nền văn hóa
1.2. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
1.3. Đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
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2. Tính tất yếu của việc xây dưng nền văn hóa
xã hội chủ nghĩa
3. Nội dung và phương thức của việc xây dựng
nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
3.1. Những nội dung cơ bản của nền văn hóa xã
hội chủ nghĩa
3.2 Phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội
chủ nghĩa
III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
1.Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản
của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết
vấn đề dân tộc
1.1. Khái niệm dân tộc
1.2. Hai xu hướng phát triển của vấn đề dân tộc
và vấn đề dân tộc trong xây dựng xã hội chủ
nghĩa
1.3. Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa
Mác- Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
2. Tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của chủ
nghĩa Mác- Lênin trong việc giải quyết vấn đề
tôn giáo
2.1. Khái niệm tôn giáo
2.2. Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng
chủ nghĩa xã hội
2.3. Các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa MácLênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo.
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Chương 9
CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI HIỆN THỰC
VÀ TRIỂN VỌNG
(3 tiết)

Triển vọng của chủ nghĩa xã hội

I. Chủ nghĩa xã hội hiện
1.Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của thực
xã hội loài người
1. Cách mạng tháng
2. Chủ nghĩa xã hội tương lai của xã hội loài mười Nga và mô hình
CNXH hiện thực đầu
người
tiên trên thế giới
2.1. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông
âu sụp đổ không có nghĩa là sự cáo chung của 1.1. Cách mạng tháng
Mười Nga
CNXH
2.2. Các nước XHCN còn lại tiến hành cải cách, 1.2 Mô hình CNXH hiện
đổi mới và ngày càng đạt được những thành tựu thực đầu tiên trên thế
giới
to lớn
2.3. Đã xuất hiện những nhân tố mới của xu 2. Sự ra đời của hệ
hướng đi lên CNXJ ở một số quốc gia trong thế thống xã hội chủ nghĩa
giới đương đại

2.1 Sự ra đời và phát
triển của hệ thống và các
nước xã hội chủ nghĩa
2.2. Những thành tựu
của chủ nghĩa xã hội
hiện thực
II. Sự khủng hoảng, sụp
dổ của mô hình chủ
nghĩa xã hội Xôviết và
nguyên nhân của nó
1. Khủng hoảng và sụp
đổ của mô hình chủ
nghĩa xã hội Xôviết
2. Nguyên nhân dẫn đến
sự khủng hoảng và sụp
đổ của mô hình chủ
nghĩa xã hội Xôviết
2.1. Nguyên nhân sâu
xa đẫn đến sự khủng
hoảng và sụp đổ của mô
hình chủ nghĩa xã hội
Xôviết
2.2. Nguyên nhân chủ
yếu, trực tiếp dẫn đến sự
sụp đổ của mô hình chủ
nghĩa xã hội Xôviết
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh. Mã học phần: LTU0001
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: học xong học phần Triết học Mác - Lênin
3.2. Loại học phần: bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 28 tiết
4.2. Thảo luận: 02 tiết
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Sinh viên có những hiểu biết mang tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí
Minh. Cụ thể nắm được khái niệm, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;
những nội dung cơ bản về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam như: về độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội; tư tưởng về Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân; tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng về văn hoá, đạo đức, con người.
5.2. Kỹ năng
- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực
tiễn cuộc sống.
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu
nhận được của người học.
5.3. Tư tưởng
- Cùng với học tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, môn học này tạo lập
những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.
- Củng cố lòng tin vào con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao lòng tự hào dân tộc,
về Đảng, về Bác Hồ.
- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
học tập tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tư tưởng về Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân; tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng về văn hoá, đạo
đức, con người.
7. Thông tin về giảng viên
7.1. TS. Cao Thị Hạnh.

Mobile: 0368.932.241
Email: caohanhkllct@gmai.com

7.2. Th.S. Nguyễn Thị Thùy Linh.

Mobile: 093959089
Email: Thuylinhllct87@ gmail.com

7.3. Th.S. Khổng Minh Ngọc Mai

Mobile:: 098.681.0292

Email: khongminhngocmai@gmail.com
8. Nhiệm vụ của người học
- Phải nghiên cứu giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng, chuẩn bị xêmina và
đọc, sưu tầm các tư liệu có liên quan đến nội dung của chương.
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- Dành thời gian cho việc nghiên cứu trước bài giảng dưới sự hướng dẫn của giảng viên
- Tham dự các buổi hội thảo, xêmina, các buổi lên lớp theo quy định.
- Làm bài kiểm tra, thi theo quy định
9. Quy định đánh giá người học
- Đối với thi tự luận: Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định
trọng số điểm như sau:
+ Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận): có trọng số 50% điểm học phần.
+ Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
- Đối với học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm của học
phần thực hành là điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một
chữ số thập phân.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Hình thức thi và thang điểm
11.1. Hình thức thi: Tự luận
11.2. Thang điểm: 10 (Mười)
12. Tài liệu
12.1. Tài liệu chính
- Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,
2013.
- Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia
các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.
12.2. Tài liệu tham khảo
12.1. Tài liệu chính
- Đặng Xuân Kỳ (chủ biên), Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Nxb CTQG - 1997.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tập bài giảng, Nxb CTQG HN - 1997.
12.2. Tài liệu tham khảo
- Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 1, Nxb CTQG Hà Nội, 1995.
- Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 2, Nxb CTQG Hà Nội, 1995.
- Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 3, Nxb CTQG Hà Nội, 1995.
- Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 4, Nxb CTQG Hà Nội, 1995.
- Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG Hà Nội, 1995.
- Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 6, Nxb CTQG Hà Nội, 1995.
- Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 7, Nxb CTQG Hà Nội, 1995.
- Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 8, Nxb CTQG Hà Nội, 1995.
- Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 9, Nxb CTQG Hà Nội, 1995.
- Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 10, Nxb CTQG Hà Nội, 1995.
- Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 11, Nxb CTQG Hà Nội, 1995.
- Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 12, Nxb CTQG Hà Nội, 1995.
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- Hồ Chí Minh, Biên niên tiểu sử, tập 1,2,3 Nxb CTQG Hà Nội, 1993.
13. Nội dung chi tiết
Tên chương,

Nội dung lên lớp

số tiết
Chương 1
ĐỐI TƯỢNG,
PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ Ý
NGHĨA HỌC TẬP
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH

Nội dung tự học
(có hướng dẫn của
giảng viên)

1. Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Đối tượng nghiên cứu môn học Tư tưởng
Hồ Chí Minh
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ
Chí Minh

(1 tiết)
Chương 2
CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
(7 tiết)

1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1.1. Cơ sở thực tiễn
1.2. Cơ sở lý luận
1.3. Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh

3. Giá trị tư tưởng
Hồ Chí Minh
3.1. Đối với cách
mạng Việt Nam

3.2. Đối với sự phát
2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng
triển tiến bộ của
Hồ Chí Minh
nhân loại
2.1. Thời kỳ trước ngày 5/6/1911: Hình thành
tư tưởng yêu nước và chí hướng tìm con đường
cứu nước mới
2.2. Thời kỳ từ giữa năm 1911 đến cuối năm
1920: dần dần hình thành tư tưởng cứu nước,
giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường
cách mạng vô sản
2.3. Thời kỳ từ cuối năm 1920 đến đầu năm 1930:
Hình thành nội dung cơ bản tư tưởng về cách
mạng Việt Nam
2.4. Thời kỳ từ đầu năm 1930 đến đầu năm 1941:
Vượt qua sóng gió, thử thách, kiên trì giữ vững
đường lối, phương pháp cách mạng Việt Nam đúng
đắn, sáng tạo
2.5. Thời kỳ từ đầu năm 1941đến tháng
9/1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát
triển, hoàn thiện, soi đường cho sự nghiệp cách
mạng của Đảng và nhân dân ta
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Chương 3
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ ĐỘC LẬP
DÂN TỘC VÀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
(7 tiết)

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc

3. Tư tưởng Hồ Chí
Minh về mối quan
1.1. Vấn đề độc lập dân tộc
hệ giữa độc lập dân
1.2. Về cách mạng giải phóng dân tộc
tộc và chủ nghĩa xã
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây
hội
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
4. Vận dụng Tư
2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội
tưởng Hồ Chí Minh
2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã về độc lập dân tộc
hội ở Việt Nam
gắn liền với chủ
2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ nghĩa xã hội trong sự
nghiệp cách mạng
lên CNXH ở Việt Nam
* Thảo luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về biện Việt Nam giai đoạn
pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? hiện nay
Liên hệ thực tiễn nước ta hiện nay

Chương 4
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT
NAM VÀ NHÀ NƯỚC
CỦA NHÂN DÂN, DO
NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
(7 tiết)

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 3. Vận dụng tư
Việt Nam
tưởng Hồ Chí Minh
1.1. Tính tất yếu và vai trò của Đảng Cộng sản vào công tác xây
dựng Đảng và xây
Việt Nam
dựng Nhà nước
1.2. Đảng phải trong sạch, vững mạnh
3.1. Xây dựng Đảng
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước Việt
thật sự trong sạch,
Nam
vững mạnh
2.1. Nhà nước dân chủ
3.2. Xây dựng Nhà
2.2. Nhà nước pháp quyền
nước
2.3. Nhà nước trong sạch, vững mạnh
* Thảo luận: Quan niệm về xây dựng đội ngũ
cán bộ, đảng viên

Chương 5
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN
KẾT DÂN TỘC VÀ
ĐOÀN KẾT QUỐC
TẾ
(5 tiết)

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 3. Vận dụng tư tưởng
tộc
Hồ Chí Minh về đại
đoàn kết dân tộc và
1.1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc
đoàn kết quốc tế
1.2. Lực lượng của khối đại đoàn kết dân tộc
trong giai đoạn hiện
1.3. Điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết
nay
toàn dân tộc
1.4. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết
toàn dân tộc - Mặt trận dân tộc thống nhất
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
2.1 Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế
2.2. Lực lượng đoàn kết quốc tế và hình thức
tổ chức
2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế
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Chương 6
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ VĂN HÓA,
ĐẠO ĐỨC, CON
NGƯỜI
(5 tiết)

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

IV. Xây dựng văn
1.1. Một số nhận thức chung về văn hóa và hóa, đức, con người
Việt Nam hiện nay
quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác
theo tư tưởng Hồ
1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò
Chí Minh
của văn hóa
1.
Xây dựng và
1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng
phát triển văn hóa,
nền văn hóa mới
con người
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
2.
Xây
dựng
2.1. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của
đạo đức cách mạng
đạo đức cách mạng
2.2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức
cách mạng
2.3. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người
3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người
3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con
người
3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng con
người
* Thảo luận:
- Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa đời
sống.
- Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mã học phần:
LDL0001
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Học xon môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 42 tiết
4.2. Thảo luận: 03 tiết
5. Mục tiêu học phần
- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của
Đảng.
- Giúp sinh viên vân dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những
vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 8 chương:
chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; chương 2:
Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quốc Mý xâm lược (1945 – 1975); chương 4: Đường lối công nghiệp hóa; chương 5: Đường
lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chương 6: Đường lối xây dựng hệ
thống chính trị; chương 7: Đường lối xây dung văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; chương 8:
Đường lối đối ngoại.
7. Thông tin về giảng viên
7.1. ThS. Lèo Thị Thơ.

ĐTDĐ: 0976.818.678 / ĐTNR: 022.3751824
Email: leothodhtb@yahoo.com.vn

7.2. ThS. Lại Trang Huyền. ĐTDĐ: 0983.712.110 / ĐTNR:
Email: huyenlt.sonla.@gmail.com
7.3. ThS. Cao Thị Hạnh. ĐTDĐ: 01668.932.241
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Phải tự học, tự nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo và các tài liệu có liên quan đến môn học
dưới sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị tốt các vấn đề, bài tập được giao và ý kiến hỏi khi nghe
giảng trên lớp.
- Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp nghe giảng, thảo luận theo quy định của chương trình.
- Làm bài kiểm tra kết thúc tín chỉ theo quy định.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Chuyên cần (trọng số 10%)
9.2. Thực hiện các yêu cầu của giảng viên (trọng số 10%)
9.3. Kiểm tra (trọng số 10%)
9.4. Thi kết thúc học phần (trọng số 70%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
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- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận được quy định cho học phần
11. Hình thức thi và thang điểm
- Hình thức thi: Tự luận
- Thang điểm: 10
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb
CTQG, 2010.
12.2. Sách tham khảo
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đảng thời kỳ hội nhập và đổi mới, NXB CTQG, Hà
Nội.
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB CTQG,
Hà Nội.
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB CTQG,
Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
Tên chương,
số tiết
Chương mở đầu
(2 tiết)

Nội dung chính

Nội dung SV tự học

1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu
1.1. Đối tượng nghiên cứu
1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học
tập môn học
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Ý nghĩa của việc học tập môn học

Chương 1
Sự ra đời của
Đảng Cộng sản
Việt Nam và
Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của
Đảng

1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

2.3. Ý nghĩa lịch sử sự ra
1.1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đời của Đảng Cộng sản
Việt Nam và Cương lĩnh
1.2. Hoàn cảnh trong nước
chính trị đầu tiên của
2. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị
Đảng
đầu tiên của Đảng
2.1. Hội nghị thành lập Đảng

(6 tiết)

2.2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Chương 2

1. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 -1939

Đường lối đấu
tranh giành

Thảo luận: Phân tích nội dung, ý nghĩa Cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng
1.1. Trong những năm 1930 -1935
1.2. Trong những năm 1936 -1939

chính quyền

2. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 -1945

(1930 – 1945)

2.1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo
chiến lược của Đảng

(6 tiết)

2.2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính
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Kết quả, ý nghĩa lịch sử,
nguyên nhân thắng lợi và
bài học kinh nghiệm của
cuộc Cách mạng Tháng
Tám

quyền
Thảo luận: Tại sao từ những năm 1936 trở đi, Đảng ta
có chủ trường điều chỉnh chiến lược cách mạng? Nội
dung cơ bản chủ trương này?
Chương 3
Đường lối kháng
chiến chống thực
dân Pháp và đế
quốc Mĩ
xâm lược
(5 tiết)

1. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)

2. Đường lối kháng chiến
chống Mĩ cứu nước,
1.1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách thống nhất Tổ quốc (1954
– 1975)
mạng (1945 -1946)
1.2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 2.1. Đường lối trong giai
lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946 - đoàn 1954 – 1964
1954)
2.2. Đường lối trong giai
1.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và đoàn 1965 – 1976
bài học kinh nghiệm

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

Chương 4

1. Công nghiệp hóa thời kì trước đổi mới

Đường lối

1.1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa

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

công nghiệp hóa
(5 tiết)

Chương 5
Đường lối xây
dựng nền kinh tế
thị trường định
hướng xã hội
chủ nghĩa
(6 tiết)
Chương 6
Đường lối xây
dựng hệ thống
chính trị
(5 tiết)

2.3. Nội dung và định
hướng công nghiệp hóa,
2.1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
hiện đại hóa gắn với phát
2.2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại
triển kinh tế tri thức
hóa
2.4. Kết quả, ý nghĩa, hạn
chế và nguyên nhân
2. Công nghệp hóa, hiện đại hóa thời kì đổi mới

1 Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường
1.1. Cơ chế quản lí kinh tế thời kì trước đổi mới
1.2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị
trường thời kì đổi mới
2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

2.2. Một số chủ trương
tiếp tục hoàn thiện thế chế
kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa
2.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn
chế và nguyên nhân

2.1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
1. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kì trước
đổi mới (1945 – 1989)

1.2. Đánh giá sự thực hiện
đường lối

1.1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ 2.1. Quá trình hình thành
thống chính trị
đường lối đổi mới hệ
2. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kì đổi thống chính trị
mới

2.3. Đánh giá sự thực hiện
2.2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ đường lối
thống chính trị thời kì đổi mới
Chương 7
Đường lối xây
dựng, phát triển
nền văn hóa và
giải quyết các

1. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây
dựng, phát triển nền văn hóa
1.2. Trong thời kì đổi mới
2. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các
vấn đề xã hội
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1.1. Thời kì trước đổi mới
2.1. Thời kì trước đổi mới

vấn đề xã hội
(7 tiết)

2.2. Trong thời kì đổi mới
Thảo luận: Làm rõ nội dung đường lối xây dựng, phát
triển nền văn hóa của Đảng thời kỳ đổi mới?

Chương 8

1. Đường lối đối ngoại thời kì từ năm 1975 đến 1986

Đường lối

1.1. Hoàn cảnh lịch sử

đối ngoại

1.2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng

(6 tiết)

2. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kì
đổi mới
2.1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường
lối
2.2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế
quốc tế
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1.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn
chế và nguyên nhân
2.3. Thành tựu, ý nghĩa,
hạn chế và nguyên nhân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Pháp luật đại cương. Mã học phần: LPL0001
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết : 28 tiết
4.2. Thảo luận: 02 tiết
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên hệ thống các kiến thức cơ bản về Nhà nước và luật, nghiên
cứu những quy luật chung nhất về sự xuất hiện, tồn tại và phát triển Nhà nước và pháp luật, một số
ngành luật của Việt Nam.
5.2. Kỹ năng: Sinh viên có khả năng thuyết trình, hùng biện, làm việc nhóm, phương pháp giải
quyết một số vấn đề chính trị, xã hội. Giúp sinh viên bước đầu có khả năng phân tích, đánh giá. hình
thành tư duy độc lập, phân tích, nhận diện đúng bản chất của các sự kiện, các hiện tượng pháp lý của đời
sống .
5.3. Thái độ: Góp phần tích cực vào việc xây dựng, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Chương trình môn học gồm 2 phần:
Phần 1 : Những vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp luật
Trang bị những tri thức khái lược về nguồn gốc, bản chất, chức năng, vai trò của Nhà nước và
pháp luật; các kiểu lịch sử nhà nước, các kiểu pháp luật; một số thuật ngữ khái niệm chuyên ngành luật :
Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý; pháp chế xã hội chủ
nghĩa …
Phần 2 : Một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Trang bị những kiến thức về một số ngành luật cơ bản của Việt Nam: Luật Hiến pháp; Luật Hành
chính, Luật dân sự; Luật Hình sự; Luật hôn nhân và gia đình; Luật đất đai, Luật kinh tế …
7. Thông tin về giảng viên
7.1. Giảng viên: ThS. Đèo Thị Thủy
SĐT : 0975 947 050
Email : deothuy@gmail.com
7.2. Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Châu
SĐT : 0916087248
Email : nguyenthuchautbu@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Phải tự học, tự nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo và các tài liệu có liên quan đến môn học
dưới sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị tốt các vấn đề, bài tập được giao và ý kiến hỏi khi nghe
giảng trên lớp.
- Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp nghe giảng, thảo luận theo quy định của chương trình.
- Làm bài kiểm tra kết thúc tín chỉ theo quy định.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
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9.1. Chuyên cần (trọng số 10%)
9.2. Thực hiện các yêu cầu của giảng viên (trọng số 30%)
9.3. Kiểm tra học trình (trọng số 10%)
9.4. Thi kết thúc học phần (trọng số 50%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận được quy định cho học phần
11. Hình thức thi và thang điểm
- Hình thức thi: Tự luận
- Thang điểm: 10
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
- Giáo trình Pháp luật đại cương, TS. Lê Minh Toàn chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, 2002.
- Giáo trình Pháp luật đại cương, TS. Lê Minh Toàn chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, 2010.
2.2. Tài liệu tham khảo:
- Các văn bản pháp luật hiện hành:
+ Luật Hiến pháp hiện hành
+ Bộ luật dân sự hiện hành
+ Bộ luật hình sự hiện hành
+ Luật hôn nhân và gia đình hiện hành
+ Luật phòng, chống tham nhũng hiện hành
+ Luật đất đai hiện hành
+ Bộ luật lao động hiện hành
+ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
- Tài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước – Phần I Nhà nước và pháp luật, Học viện
Hành chính, Nxb Khoa học và kỹ thuật, 2009.
- Giáo trình Lí luận Nhà nước và pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân,
2004.
13. Nội dung chi tiết
Tên chương, số tiết

Nội dung trên lớp
1. Nguồn gốc, bản chất của nhà nước
1.1. Nguồn gốc của nhà nước

Chương 1
Những vấn đề cơ bản
về Nhà nước
(3 tiết)

1.2. Bản chất của nhà nước
2. Kiểu nhà nước
2.1. Khái niệm kiểu lịch sử nhà nước
2.2. Các kiểu lịch sử nhà nước
3. Chức năng và bộ máy nhà nước
3.1. Chức năng của nhà nước
3.2. Bộ máy nhà nước
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Nội dung tự học
1. Phân biệt các kiểu lịch
sử nhà nước.
2. Các biến thể của hình
thức nhà nước.
3. Nhà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam

4. Hình thức nhà nước và chế độ chính trị
4.1. Hình thức nhà nước
4.2. Chế độ chính trị

Chương 2
Những vấn đề cơ bản
về pháp luật
(2 tiết)

1. Nguồn gốc, bản chất, chức năng của pháp 1. Phân biệt các kiểu pháp
luật
luật.
1.1. Nguồn gốc của Pháp luật
1.2. Bản chất của pháp luật

2. Phân biệt các hình thức
pháp luật.

2. Kiểu pháp luật và hình thức pháp luật.
2.1. Kiểu pháp luật
2.2. Hình thức pháp luật

Chương 3
Quy phạm pháp luật –
Văn bản quy phạm
pháp luật

1. Khái niệm quy phạm pháp luật
2. Phân loại QPPL

1. Khái niệm văn bản quy
phạm pháp luật

3. Cấu trúc của QPPL

2. Đặc điểm VBQPPL
3. Hiệu lực của VBQPPL

(2 tiết)

Chương 4
Quan hệ pháp luật
(2 tiết)

1. Khái niệm Quan hệ pháp luật.

1. Ý thức pháp luật

2. Thành phần của quan hệ pháp luật

2. Thực hiện pháp luật

2.1. Chủ thể quan hệ pháp luật

2.1. Khái niệm thực hiện
pháp luật

2.2. Nội dung của quan hệ pháp luật
2.3. Khách thể quan hệ pháp luật
2.4. Sự kiện pháp lý

2.2. Hình thức thực hiện
pháp luật

1. Vi phạm pháp luật

1. Hành vi pháp luật

Chương 5

1.1. Hành vi hợp pháp

2. Pháp chế xã hội chủ nghĩa

Vi phạm pháp luật –
Trách nhiệm pháp lý –
Pháp chế xã hội chủ
nghĩa

1.2. Vi phạm pháp luật

2.1. Khái niệm PCXHCN

2. Trách nhiệm pháp lý
2.1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý

2.2. Bản chất của pháp chế
XHCN

2.2. Phân loại trách nhiệm pháp lý

2.3. Tăng cường PCXHCN

(2 tiết)

Thảo luận
( 2 tiết )

1. Nguồn gốc, bản chất, chức của Nhà nước
CHXHCN Việt Nam, pháp luật XHCN Việt
Nam.
2. Cấu trúc của quy phạm pháp luật. Lấy ví dụ.
3. Phân tích thành phần của quan hệ pháp luật.
Lấy ví dụ
1. Luật hiến pháp

Chương 6
Luật Hiến pháp – Luật
hành chính
(2 tiết)

1. Nguồn gốc và bản chất
1.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều của Hiến pháp
chỉnh, nguồn của LHP
2. Lịch sử ra đời HP Việt
Nam
1.2. Các chế định cơ bản của LHP
3. Vi phạm hành chính –
2. Luật hành chính
Trách nhiệm hành chính –
2.1. Khái niệm LHC
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2.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều Xử lý vi phạm hành chính
chỉnh, nguồn của LHC
4. Các thức quản lý nhà nước –
2.3. Quan hệ pháp luật HC
Cán bộ, công chức nhà nước –
Tòa án HC
Chương 7
Luật Hình sự - Luật tố
tụng hình sự
(2 tiết)

1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều 1. Đối tượng điều chỉnh,
chỉnh, nguồn của Luật Hình sự
phương pháp điều chỉnh,
nguồn của Luật TT hình sự
2. Tội phạm – Cấu thành của tội phạm
3. Trách nhiệm HS – Hình phạt – Các biện 2. Một số chế định cơ bản của
Luật TT Hình sự
pháp tư pháp.
1. Luật Dân sự

Chương 8
Luật Dân sự - Luật hôn
nhân và gia đình –
Luật tố tụng dân sự
(3 tiết)

1. Luật tố tụng dân sự

1.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều 1.1. Đối tượng điều chỉnh,
chỉnh, nguồn của Luật dân sự
phương pháp điều chỉnh,
nguồn của Luật TTDS
1.2. Quan hệ pháp luật dân sự
1.3. Một số chế định cơ bản của Luật dân sự
2. Luật Hôn nhân và gia đình

1.2. Một số chế định cơ bản
của Luật TTDS

2. Tìm hiểu về Bộ luật Dân
2.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
sự và Bộ luật Tố tụng dân
chỉnh, nguồn của Luật HN - GĐ
sự
2.2. Quan hệ pháp luật HN - GĐ
2.3. Một số chế định cơ bản của Luật HN - GĐ
1. Luật Lao động

1. Luật Tài chính

1.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều 2. Tìm hiểu về Bộ luật Lao
chỉnh, nguồn của Luật lao động
động, Luật Doanh nghiệp,
Luật đất đai.
1.2. Một số chế định cơ bản của Luật lao động.
Chương 9
Luật Lao động – Luật
Kinh tế - Luật Tài chính
– Luật đất đai
(3 tiết)

2. Luật kinh tế
2.1. Pháp luật kinh tế và ngành luật kinh tế
2.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh,
nguồn của Luật kinh tế
2.3. Một số chế định cơ bản của Luật kinh tế.
3. Luật đất đai
3.1. Khái niệm luật đất đai
3.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của Luật đất đai
1. Khái niệm Tham nhũng
1.1. Khái niệm tham nhũng
1.2. Đặc điểm của hành vi tham nhũng

Chương 10
Pháp luật về phòng
chống tham nhũng
(5 tiết)

2. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
2.1. Nguyên nhân tham nhũng
2.2. Tác hại của tham nhũng
3. Trách nhiệm của công dân trong phòng,
chống tham nhũng.
3.1. Trách nhiệm của công dân (bình thường)
trong phòng, chống tham nhũng
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1. Các hành vi tham nhũng
và tội phạm về tham nhũng
2. Ý nghĩa, tầm quan trọng
của công tác phòng, chống
tham nhũng.
3. Tìm hiểu về Luật phòng
chống tham nhũng.

3.2. Trách nhiệm của công dân là cán bộ, công
chức, viên chức trong phòng chống tham
nhũng.
1. Tầm quan trọng của Luật Hiến pháp
Thảo luận
( 2 tiết )

2. Vấn đề tội phạm đối với giới trẻ hiện nay
3. Các biện pháp nâng cao trách nhiệm phòng
chống tham nhũng
1. Công pháp quốc tế

Chương 11
Pháp luật Quốc tế
(2 tiết)

1. Tìm hiểu một số văn
1.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều kiện quốc tế mà Việt Nam
tham gia, ký kết.
chỉnh, nguồn của CPQT
2. Một số văn bản pháp luật
1.2. Nội dung cơ bản của CPQT
về tương trợ tư pháp của
2. Tư pháp quốc tế
Việt Nam
2.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của TPQT
2.2. Nội dung cơ bản của TPQT
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TIẾNG ANH 1
1. Tên học phần: Tiếng Anh 1.

Mã học phần: NTA0001

2. Số tín chỉ: 05
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian: (75 tiết trên lớp)
- Lý thuyết: 70 tiết
- Thực hành: 05 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ:
- Nhận biết và phát âm đúng những âm tiếng Anh.
- Có thể phát âm đúng các từ đơn âm tiết và trọng âm của một số từ 2 và 3 âm tiết.
- Sử dụng được các cấu trúc câu tiếng Anh cơ bản trong các tình huống giao tiếp thông thường
với các hiện tượng ngữ pháp như các thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, các thì
tương lai đơn, và tương lai gần, các cấu trúc câu diễn tả khả năng, mong muốn, so sánh hơn kém và hơn
nhất, các từ chỉ số lượng.
- Nhớ được từ vựng về các chủ điểm quen thuộc như bản thân, gia đình, sở thích, thói quen, thời
trang, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm, … để thể hiện mình trong các tình huống giao tiếp quen thuộc,
hàng ngày.
- Hiểu và sử dụng các loại từ vựng như đại từ, động từ, tính từ, trạng từ, một số cụm động từ
trong những tình huống, ngữ cảnh phù hợp.
- Có thể nghe hiểu các hội thoại đơn giản trong các tình huống giao tiếp thông thường, các dạng
diễn ngôn thuộc các chủ đề liên quan trực tiếp đến bản thân với tốc độ nói từ chậm đến trung bình.
- Có thể tham gia các cuộc hội thoại ngắn về những vấn đề thường nhật.
- Giao tiếp được trong những tình huống thông thường như miêu tả một sự kiện, kể một câu
chuyện đơn giản, sử dụng đa dạng các từ/cụm từ đơn lẻ và các câu đơn.
- Đọc và hiểu được những văn bản thông thường như thư cá nhân, quảng cáo, bảng biểu, thực đơn
hoặc những văn bản chuyên ngành đơn giản.
- Đọc văn bản và xác định thông tin cần tìm, tập hợp thông tin từ các phần của bài đọc hay từ các
bài khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể được giao.
- Có thể chuyển tải các ý tưởng và thông tin đơn giản về các kinh nghiệm có tính chất cá nhân
trong các ngữ cảnh dễ dự đoán hàng ngày dưới dạng viết.
- Có thể viết các bài miêu tả, kế hoạch tương lai đơn giản về bản thân, gia đình hoặc các chủ điểm
rất quen thuộc.
- Biết cách sử dụng các cấu trúc ngôn từ và kỹ năng giao tiếp một cách rõ ràng, thành thạo trong
giao tiếp hàng ngày theo văn phong phù hợp với văn cảnh.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong 2 học phần đào tạo tiếng Anh bắt buộc dành
cho sinh viên không chuyên bậc đại học và cao đẳng trường Đại học Tây Bắc. Nội dung của học phần
giúp người học củng cố, luyện tập và thiết lập các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Đồng thời người học còn
có khả năng tự học, có thái độ học tập tích cực, tham gia các hoạt động tự học ở nhà như làm bài tập
nhóm, làm bài tập thực hành các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.
Học phần gồm 9 bài (unit). Mỗi bài được chia thành 5 phần A, B, C, D, và ôn tập cuối mỗi bài.
Các bài học cung cấp kiến thức về ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và kiến thức về kỹ năng
ngôn ngữ như Kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày.
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7. Thông tin về giảng viên
- Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
Điện thoại:0945532880
- Họ và tên: ThS. Nguyễn Đức Ân
Điện thoại: 0974033399
- Họ và tên: ThS. Đặng Thị Lan
Điện thoại:0915073492
- Họ và tên: ThS. Trần Thị Hồng Lê
Điện thoại: 0945050026
- Họ và tên: ThS. Đào Thị Kim Nhung
Điện thoại:0912744200
- Họ và tên: ThS. Phạm Thị Hồng Thanh
Điện thoại: 0978408563
- Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Điện thoại: 0904204578
- Họ và tên: ThS. Bùi Diệu Quyên
Điện thoại: 0904847528
- Họ và tên: ThS. Trần Thị Vân
Điện thoại: 01687615789
- Họ và tên: ThS. Lê Thị Thu Hiền
Điện thoại: 01692455648
- Họ và tên: ThS. Tô Thị Thu Hiền
Điện thoại: 0972783585
- Họ và tên: ThS. Hoàng Kiều Ân
Điện thoại: 01667798820
- Họ và tên: ThS. Khổng Quỳnh Hương
Điện thoại: 0968220893

email: ngvananhe@ utb.edu.com
email: ducan11386@ utb.edu.com
email: danglan7669@ utb.edu.com
email: hongle96@utb.edu.com
email: kimnhungttb@utb.edu.com
email: thanhngoaingu1977@utb.edu.com
email:thuthuy2822003@utb.edu.com
email:buidieuquyen@utb.edu.com
email:van2310@utb.edu.com
email:lethithuhiendhspta@utb.edu.com
email:pumangoaingu@utb.edu.com
email:hoangkieuan1983@utb.edu.com
email:khongquynhhuong@utb.edu.com

8. Nhiệm vụ của người học
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận:
+ Điểm 3 bài kiểm tra (2 bài viết và 1 bài vấn đáp): 30%
+ Điểm ý thức học tập trên lớp: 10% (thái độ học tập, tham gia thảo luận)
+ Chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết + vấn đáp)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1 Giáo trình chính:
Oxenden, C, Latham-Koening, C & Seligson, P. (2004). New English File - Elementary. Oxford
University Press
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12.2 Tài liệu tham khảo:
John and Liz Soars. (2000) New Headway- Elemetary. Oxford University Press
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Unit 1A. Nice
to meet you
(2)

Unit 1B. I’m
not English.
I’m Scottish
(2)

Unit 1C.
His name, her
name
(2)

Unit 1D. Turn
off your
mobiles
(2)

Revise and
check (1)
Unit 2A.
Cappuccino and
chips
(2)

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

Language knowledge
+ Grammar: Verb BE, pronouns
+ Vocabulary
- Numbers, days of the week
+ Pronunciation
- Vowel sounds and word stress
Language skills
+ Listening: Short conversations
+ Speaking: Introducing yourself
Language knowledge
+ Grammar: Verb BE
+ Vocabulary
- Countries and personalities, numbers.
+ Pronunciation: Vowel sounds
Language skills
+ Listening: Short conversations
+ Speaking: Ask about people and things in
the pictures.
Language knowledge
+ Grammar: Possessive adjectives
+ Vocabulary: Personal information
+ Pronunciation: The alphabet
Language skills
+ Listening: short interview
+ Speaking: Ask about famous actors.
Language knowledge
+ Grammar
- Articles: a/an
- Plurals
- This/that/ these/ those
+ Vocabulary
- The classroom, common objects, classroom
language
+ Pronunciation: Vowel sounds
Language skills
+ Listening: song
- Language knowledge and skills of Unit 1

-Vocabulary bank (p.140).
- Grammar bank (p.122)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

Language knowledge
+ Grammar: Present simple
+ Vocabulary
- Verb phrases, irregular plurals
+ Pronunciation
- Consonant sounds, third persons -s

-Vocabulary bank (p.143).
- Grammar bank (p.124)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
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-Vocabulary bank (p.140, 144).
- Grammar bank (p.122)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank (p.122)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

-Vocabulary bank (p.142).
- Grammar bank (p.122)
- Exercises in workbook
- Practical English (p.12)
- Revise and check (p.14)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

Do the test and exercises

Unit 2B. When
Natasha meets
Darren...
(2)

Unit 2C. An
artist and a
musician
(2)

Unit 2D.
Relatively
famous
(2)

Revise and
check (1)
Unit 3A. Pretty
woman
(2)

Unit 3B. Wake
up, get out of
bed
(2)

Unit 3C. The
island with a
secret
(2)

Language skills
+ Reading: Typically British?
+ Writing & Speaking: A typical family.
Language knowledge
+ Grammar: Present simple
+ Vocabulary: Common verb phrases
+ Pronunciation: Consonant sounds
Language skills
+ Reading: Email
+ Speaking: Meeting people
+ Listening: Song
Language knowledge
+ Grammar: a/an + jobs
+ Vocabulary: Jobs
+ Pronunciation: Consonant sounds
Language skills
+ Reading: Interview
+ Speaking & Listening: A radio programme
Language knowledge
+ Grammar: Possessive s
+ Vocabulary: Family
+ Pronunciation: Consonant sounds
Language skills
+ Listening: Listen to Sarah talking about her
family
+ Speaking: Talking about family

- Grammar bank 2B (p.124)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Vocabulary bank (p.144)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Vocabulary bank (p.145)
- Grammar bank 2D (p.124)
- Exercises in workbook
- Practical English (p.24)
- Revise and check (p.26)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Language knowledge and skills of Unit 2

Do the test and exercises

Language knowledge
+ Grammar: Adjectives
+ Vocabulary: Adjectives, quite/very
+ Pronunciation: Vowel sounds
Language skills
+ Listening: Fast sentences, song
+ Speaking: Describe people
Language knowledge
+ Grammar
- Telling the time, present simple
+ Vocabulary: Daily routine
+ Pronunciation: The letter o
Language skills
+ Listening & reading: How stressed
+ Speaking: A typical day
Language knowledge
+ Grammar: Adverb of frequency
+ Vocabulary: Time words and expressions
+ Pronunciation: The letter h
Language skills

- Vocabulary bank (p.146)
- Grammar bank 3A (p.126)
- Sound bank (p.157)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
- Vocabulary bank (p.147)
- Grammar bank 3B (p.126)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
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- Vocabulary bank (p.148)
- Grammar bank 3C (p.126)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary

+ Reading: The mystery of Okinawa
+ Speaking: Interview
Unit 3D. On the Language knowledge
last Wednesday + Grammar: Preposition of time
in August
+ Vocabulary: The date
(2)
+ Pronunciation: Word stress
Language skills
+ Reading: Fascinating festival
+ Speaking: Times you love
+ Listening: Interviews
Revise and
- Language knowledge and skills of Unit 3
check (1)
Language knowledge
Unit 4A. I can’t + Grammar: Can/ can’t
dance
+ Vocabulary: Verb phrases
(2)
+ Pronunciation: Sentence stress

Unit 4B.
Shopping- men
love it!
(2)

Unit 4C. Fatal
attraction
(2)

Unit 4D. Are
you still mine?
(2)

Revise and
check (1)

Test 1 (1)

Unit 5A. Who
were they?

Language knowledge
+ Grammar: like (+V-ing)
+ Vocabulary: Freetime activities
+ Pronunciation: Sentence stress
Language skills
+ Reading: Shopping
+ Speaking: Freetime activities
+ Listening: Shopping
Language knowledge
+ Grammar: Object pronouns
+ Vocabulary: Love story phrases
+ Pronunciation: Vowel sounds
Language skills
+ Reading: Love stories
+ Speaking: Talk about famous people
Language knowledge
+ Grammar: Possessive pronouns
+ Vocabulary: Music
+ Pronunciation: Rhyming words
Language skills
+ Listening: Song
+ Speaking: Favourite music
- Language knowledge and skills of Unit 4
The test covers the following contents:
- Language knowledge (Pronunciation,
grammar, vocabulary – from unit 1 to unit 4)
- Language skills
(Reading, writing and Listening)
Language knowledge
+ Grammar: Past simple of be
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resources)
- Vocabulary bank (p.148)
- Grammar bank 3D (p.126)
- Exercises in workbook
- Practical English (p.36)
- Revise and check (p.38)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
Do the test and exercises
- Vocabulary bank (p.149)
- Grammar bank 4A (p.128)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
- Sound bank (p.159)
- Grammar bank 4B (p.128)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Sound bank (p.157)
- Grammar bank 4C (p.128)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
- Grammar bank 4D (p.128)
- Exercises in workbook
- Practical English (p.48)
- Revise and check (p.50)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
Do the test and exercises
- Make a good preparation for
the test by reviewing units 1 – 4
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
- Grammar bank 5A (p.130)
- Exercises in workbook

(2)

Unit 5B.
Sydney, here
we come!
(2)

Unit 5C. Girls’
night out
(2)

Unit 5D.
Murder in a
country house
(2)

Revise and
check (1)
Unit 6A. A
house with a
history
(2)

Unit 6B. A
night in a
haunted hotel
(2)

+ Vocabulary: Word formation
+ Pronunciation: Sentence stress
Language skills
+ Listening: An American tour guide
+ Reading: Four statues
+ Speaking: Top people
Language knowledge
+ Grammar
- Past simple, regular verbs
+ Vocabulary
- Past time expressions
+ Pronunciation: -ed ending
Language skills
+ Reading: A tale of two Sydneys
+ Speaking: Find someone who
Language knowledge
+ Grammar
- Past simple, irregular verbs
+ Vocabulary: Go, have, get
+ Pronunciation: Sentence stress
Language skills
+ Listening: Girls’ night out, song
+ Reading: reports
+ Speaking: A night out
Language knowledge
+ Grammar: Past simple of regular and
irregular verbs
+ Vocabulary: Irregular verbs
+ Pronunciation: Past simple verbs
Language skills
+ Listening: Interview
+ Reading: A murder
+ Speaking: Police interview
- Language knowledge and skills of Unit 5

- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

Language knowledge
+ Grammar: There is/ there are
+ Vocabulary: Houses and furniture
+ Pronunciation: Sentence stress
Language skills
+ Listening: Dialogue
+ Speaking: Plan of your living room
Language knowledge
+ Grammar: There was/ there were
+ Vocabulary: Preposition of place
+ Pronunciation: Silent letters
Language skills
+ Reading: Gosforrth Hall hotel
+ Listening: What happened

- Grammar bank 6A (p.132)
- Vocabulary bank (p.151)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
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- Grammar bank 5A (p.130)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank 5C (p.130)
- Vocabulary bank (p.150)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Irregular verbs (p.154)
- Exercises in workbook
- Practical English (p.60)
- Revise and check (p.62)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

Do the test and exercises

- Grammar bank 6B (p.132)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

Unit 6C.
Neighbours
from hell
(2)

Unit 6D. When
a man is tired
of London
(2)

Revise and
check (1)
Test 2 (2)
Unit 7A. What
does your food
say about you?
(2)

Unit 7B. How
much water do
we really need?
(2)

Unit 7C.
Changing
holidays
(2)

Unnit 7D. It’s

+ Speaking: Describe room
Language knowledge
+ Grammar: Present continuous
+ Vocabulary: Verb phrase
+ Pronunciation: Verb + -ing
Language skills
+ Speaking:
- Talk about neighbours
- Describe pictures
Language knowledge
+ Grammar: Present continuous
+ Vocabulary: Verb phrase
+ Pronunciation: Verb + -ing
Language skills
+ Reading: The London Eye
+ Listening: Song
+ Speaking: Your town
- Talk about neighbours
- Describe pictures
- Language knowledge and skills of Unit 6

Units 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Speaking)
Language knowledge
+ Grammar: a/ an/ some/ any
+ Vocabulary
- food, countable/uncountable nouns
+ Pronunciation: The letter ea
Language skills
+ Speaking: Food diary
+ Listening: Can men cook?
Language knowledge
+ Grammar
- How much/ how many? quantifiers
+ Vocabulary: Drinks
+ Pronunciation: Consonant sounds
Language skills
+ Speaking: How much water do you drink?
+ Reading: Water- facts and myths
Language knowledge
+ Grammar: Be going to
+ Vocabulary: Holidays
+ Pronunciation: Sentence stress
Language skills
+ Speaking: Changing holidays
+ Reading: TV programme
+ Listening: Holiday, song
Language knowledge
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- Grammar bank 6C (p.132)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank 6D (p.132)
- Vocabulary bank (p.152)
- Sound bank (p.157)
- Exercises in workbook
- Practical English (p.72)
- Revise and check (p.74)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
Do the test and exercises
- Make a good preparation for
the test by reviewing speaking
questions in Units 1 - 6
- Grammar bank 7A (p.134)
- Vocabulary bank (p.153)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank 7B (p.134)
- Vocabulary bank (p.153)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank 7C (p.134)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank 7D (p.134)

written in the
cards
(2)

Revise and
check (1)
Unit 8A. The
True false show
(2)

Unit 8B. The
highest city in
the world
(2)

Unit 8C. Would
you like to
drive a ferrari?
(2)

Unit 8D. They
dress well but
they drive
badly.
(2)

Revise and
check (1)

Test 3 (1)

Unit 9A + Unit
9 B. (2)

+ Grammar
- Be going to (prediction)
+ Vocabulary: Verb phrases
+ Pronunciation: Vowel sounds
Language skills
+ Speaking: Fortune telling
+ Reading: It’s written in the cards
- Language knowledge and skills of Unit 7

- Sound bank (p.157)
- Exercises in workbook
- Practical English (p.84)
- Revise and check (p.86)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
Do the test and exercises

Language knowledge
+ Grammar: Comparative adjectives
+ Vocabulary: Personality adjectives
+ Pronunciation: Sentence stress
Language skills
+ Speaking: The True false show
+ Listening: Colours
Language knowledge
+ Grammar: Superlative adjectives
+ Vocabulary: The weather
+ Pronunciation: Consonant groups
Language skills
+ Speaking: Your country
+ Reading: Extreme living
Language knowledge
+ Grammar: Would like to/ like
+ Vocabulary: Adventure
+ Pronunciation: Sentence stress
Language skills
+ Speaking: Presents
+ Reading: A really special present
+ Listening: An experience present
Language knowledge
+ Grammar: Adverbs
+ Vocabulary: Common adverbs
+ Pronunciation: Adjectives and adverbs
Language skills
+ Speaking: Your country or city
+ Reading: The inside story
+ Listening: An experience present
- Language knowledge and skills of Unit 8

- Grammar bank 8A (p.134)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

The test covers the following contents:
- Language knowledge (Pronunciation,
grammar, vocabulary – from unit 5 to unit 8)
- Language skills
(Reading, writing and Listening)
Language knowledge
+ Grammar: Present perfect
+ Vocabulary: Been to

- Make a good preparation for
the test by reviewing units 1 - 3
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
- Grammar bank 9A + 9B
(p.138)
- Exercises in workbook
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- Grammar bank 8B (p.136)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank 8C (p.136)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank 8D (p.136)
- Exercises in workbook
- Practical English (p.96)
- Revise and check (p.98)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
Do the test and exercises

Revise and test
feedback (2)

+ Pronunciation: Sentence stress
Language skills
+ Speaking: Are you jealous?
+ Reading: Are you jealous?
+ Listening: Conversations
- Revise and feedback
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- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiếng Anh 2.

Mã học phần: NTA0002

2. Số tín chỉ: 05
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian: (75 tiết trên lớp)
- Lý thuyết: 70 tiết
- Thực hành: 05 tiết
5. Mục tiêu học phần
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ:
- Nhận biết và phát âm đúng những phiên âm tiếng Anh.
- Phân biệt cách phát âm chuẩn và không chuẩn.
- Nắm bắt được cách phát âm trọng âm của từ.
- Sử dụng trật từ từ trong các loại câu: câu kể, câu nghi vấn, câu phủ định, câu cảm thán, các thì
của động từ, cách diễn đạt thói quen trong quá khứ, động từ khuyết thiếu chỉ khả năng, sự cần thiết, sự
bắt buộc, câu điều kiện loại 1, câu bị động, câu trần thuật, các cấp độ so sánh của tính từ, trạng từ, lượng
từ, các cách diễn đạt về số lượng.
- Nghe hiểu, với mức độ cố gắng cao, các hội thoại đơn giản trong các tình huống giao tiếp mang
tính nghi lễ hoặc thông thường, các dạng diễn ngôn thuộc các chủ đề liên quan trực tiếp đến bản thân,
tốc độ nói từ chậm đến trung bình.
- Có thể tham gia các cuộc hội thoại ngắn về những vấn đề thường nhật.
- Có thể giao tiếp về những nhu cầu cơ bản, miêu tả một tình huống, kể một câu chuyện đơn giản,
sử dụng đa dạng các từ/cụm từ đơn lẻ và các câu ngắn đơn giản.
- Đọc hiểu những văn bản thông thường như thư cá nhân, quảng cáo, bảng biểu, thực đơn hoặc
những văn bản chuyên ngành đơn giản thuộc lĩnh vực họ quan tâm.
- Đọc lướt các văn bản tương đối dài (khoảng từ 200 – 250 từ) để xác định thông tin cần tìm, tập hợp
thông tin từ các phần của bài đọc hay từ các bài khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể được giao.
- Chuyển tải được các ý tưởng và thông tin đơn giản về các kinh nghiệm có tính chất cá nhân
trong các ngữ cảnh dễ dự đoán hàng ngày dưới dạng viết.
- Viết các bài tả, tường thuật các sự kiện, chuyện kể, kế hoạch tương lai đơn giản về bản thân, gia
đình hoặc các chủ điểm rất quen thuộc.
- Viết các tin nhắn ngắn: bưu ảnh, lời nhắn, chỉ dẫn và thư.
- Có thể điền các mẫu đơn.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần Tiếng Anh 2 là học phần đào tạo tiếng Anh bắt buộc dành cho sinh viên không chuyên
bậc đại học và cao đẳng trường Đại học Tây Bắc. Nội dung của học phần giúp người học củng cố, luyện
tập và thiết lập các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở trình độ A2+. Đồng thời người học được phát triển
năng lực sử dụng các cấu trúc ngôn từ và kỹ năng giao tiếp một cách rõ ràng, thành thạo trong giao tiếp
theo văn phong phù hợp với văn cảnh, mở rộng vốn kiến thức nền liên quan đến các vấn đề của đời
sống, trình bày các nội dung thông tin quen thuộc bằng tiếng Anh.
Học phần gồm 5 bài (unit). Mỗi bài được chia thành 5 phần A, B, C, D, và ôn tập cuối mỗi bài.
Các bài học cung cấp kiến thức về ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và kiến thức về kỹ năng
ngôn ngữ như Kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày.
7. Thông tin về giảng viên
- Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
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Điện thoại:0945532880
- Họ và tên: ThS. Nguyễn Đức Ân
Điện thoại: 0974033399
- Họ và tên: ThS. Đặng Thị Lan
Điện thoại:0915073492
- Họ và tên: ThS. Trần Thị Hồng Lê
Điện thoại: 0945050026
- Họ và tên: ThS. Đào Thị Kim Nhung
Điện thoại:0912744200
- Họ và tên: ThS. Phạm Thị Hồng Thanh
Điện thoại: 0978408563
- Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Điện thoại: 0904204578
- Họ và tên: ThS. Bùi Diệu Quyên
Điện thoại: 0904847528
- Họ và tên: ThS. Trần Thị Vân
Điện thoại: 01687615789
- Họ và tên: ThS. Lê Thị Thu Hiền
Điện thoại: 01692455648
- Họ và tên: ThS. Tô Thị Thu Hiền
Điện thoại: 0972783585
- Họ và tên: ThS. Hoàng Kiều Ân
Điện thoại: 01667798820
- Họ và tên: ThS. Khổng Quỳnh Hương
Điện thoại: 0968220893

email: ngvananhe@ utb.edu.com
email: ducan11386@ utb.edu.com
email: danglan7669@ utb.edu.com
email: hongle96@utb.edu.com
email: kimnhungttb@utb.edu.com
email: thanhngoaingu1977@utb.edu.com
email:thuthuy2822003@utb.edu.com
email:buidieuquyen@utb.edu.com
email:van2310@utb.edu.com
email:lethithuhiendhspta@utb.edu.com
email:pumangoaingu@utb.edu.com
email:hoangkieuan1983@utb.edu.com
email:khongquynhhuong@utb.edu.com

8. Nhiệm vụ của người học
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận:
+ Điểm 3 bài kiểm tra (2 bài viết và 1 bài vấn đáp): 30%
+ Điểm ý thức học tập trên lớp: 10% (thái độ học tập, tham gia thảo luận)
+ Chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết + vấn đáp)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1 Giáo trình chính
Oxenden, C, Latham-Koening, C & Seligson, P. (2004). New English File - Preintermediate.
Oxford University Press
12.2 Tài liệu tham khảo
- Foley, M. & Hall, D. (2010). Total English- Preintermediate. Longman ELT.
- John and Liz Soars. (2000) New Headway- Preintermediate. Oxford University Press
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13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Unit 1A. Who’s
who?
(3)

Unit 1B. Who
know you
better?
(3)

Unit 1C. At the
Moulin Rouge?
(3)

Unit 1D. The
Devil’s
Dictionary
(3)

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

- Language knowledge
+ Pronunciation
Vowel sounds, the alphabet
+ Grammar
Word order in question
+ Vocabulary
Common verb phrases, classroom
language
- Language skills
+ Listening
Dates and times
+ Speaking
Talking about dates and times
- Language knowledge
+ Pronunciation
Third person and plural -s
+ Grammar
Present simple
+ Vocabulary
Family, personality adjectives
- Language skills
+ Listening
Understanding an anecdote
+ Speaking
Describing a person you know well
+ Reading
Who knows your better, your family
or your friends?
- Language knowledge
+ Pronunciation
Vowel sounds
+ Grammar
Present continuous
+ Vocabulary
The body, prepositions of place
- Language skills
+ Listening
Understanding a guide song: Aint got
no – I got life
+ Speaking
Describing a painting
- Language knowledge
+ Pronunciation
Pronunciation in a dictionary
+ Grammar
Defining relative clauses (a person
who…, a thing which…)
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- Do the entry tests
New English File – Preintermediate
(Test Booklet, Test & assessment)
- Do exercises focusing on unit 1A
New English File – Preintermediate
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Do exercises focusing on unit 1B
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do exercises focusing on unit 1C
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do exercises focusing on unit 1D
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

Revise and
check
(3)

Unit 2A. Right
place, wrong
time
(3)

Unit 2B. A
moment in time
(3)

+ Vocabulary
Expressions for paraphrasing: like,
for example, etc.
- Language skills
+ Listening
TV game show: What’s the word?
+ Speaking
Giving definitions
+ Reading
The Devil’s Dictionary
- Language knowledge
+ Pronunciation
+ Grammar
+ Vocabulary
What do you remember?
- Language skills
+ Listening & Speaking
At the airport
+ Reading
What can you do?
+ Writing
Describing yourself
- Language knowledge
+ Pronunciation
-ed endings, irregular verbs
+ Grammar
Past simple regular and irregular
verbs
+ Vocabulary
Holidays
- Language skills
+ Listening
An interview about a disastrous
holiday
+ Speaking
Your last holiday
+ Reading
The Holiday Magazine
- Language knowledge
+ Pronunciation
/ə/
+ Grammar
Past continuous
+ Vocabulary
Prepositions of time and place: at, in,
on
- Language skills
+ Listening
Lovers at the Bastille
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- Do the quick test 1
New English File – Preintermediate
(Test and assessment)
- Do exercises to review language
knowledge and skills of unit 1
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do exercises focusing on unit 2A
New English File – Preintermediate
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Do exercises focusing on unit 2B
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

Unit 2C. Fifty
years of pop
(3)

Unit 2D. One
October evening
(3)

Revise and
check
(3)

+ Speaking
Describing a famous photos
+ Reading
Famous photographs by Harry
Benson and Willy Ronis
- Language knowledge
+ Pronunciation
/w/ and /h/
+ Grammar
Questions with and without
auxiliaries
+ Vocabulary
Question words, pop music
- Language skills
+ Listening
Song: Imagine
+ Speaking
Favorite music, music quiz
+ Reading
Who wrote Imagine?
- Language knowledge
+ Pronunciation
The letter a
+ Grammar
So, because, but, although
+ Vocabulary
Verb phrases
- Language skills
+ Listening
Hannah and Jamie: the end of the
story
+ Speaking
Re-telling a story
+ Reading
Hannah and Jamie: a short story
- Language knowledge
+ Pronunciation
+ Grammar
+ Vocabulary
What do you remember?
- Language skills
+ Listening & Speaking
At the conference hotel
+ Reading
What can you do?
+ Writing
The story behind a photo
The test covers the following contents:
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- Do exercises focusing on unit 2C
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do exercises focusing on unit 2D
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do the quick test 2
New English File – Preintermediate
(Test and assessment)
- Do exercises to review language
knowledge and skills of unit 2
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Make a good preparation for the test

Test 1 (1)

Unit 3A. Where
are you going?
(3)

Unit 3B. The
pessimist’s
phrase book
(3)

Unit 3C. I’ll
always love you
(3)

- Language knowledge (Pronunciation,
grammar, vocabulary – from unit 1 to
unit 2)
- Language skills
(Reading, writing and Listening)
- Language knowledge
+ Pronunciation
Sentence stress
+ Grammar
Going to, present continuous (future
arrangements)
+ Vocabulary
Look (after, for, etc)
- Language skills
+ Listening
An interview with Rima
+ Speaking
Talking about plans and arrangements
+ Reading
Airport stories
- Language knowledge
+ Pronunciation
Contractions (will/ won’t), /ɔ/ and /aʊ/
+ Grammar
Will/ won’t (predictions)
+ Vocabulary
Opposite verbs
- Language skills
+ Listening
A radio programme about positive
thinking
+ Speaking
Making positive predictions

by reviewing units 1 – 2
- New English File – Elementary (Test
Booklet, Supplementary resources)

- Language knowledge
+ Pronunciation
Word stress: two-syllabus words
+ Grammar
Will/ won’t (promises, offers,
decisions)
+ Vocabulary
Verb + back
- Language skills
+ Listening
Song: White flag
+ Speaking
I’ll/ Shall I? game
+ Reading
Promises, promises

- Do exercises focusing on unit 3C
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)
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- Do exercises focusing on unit 3A
New English File – Preintermediate
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Do exercises focusing on unit 3B
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

Unit 3D. I was
only dreaming
(3)

Revise and
check
(3)

Test 2 (2)

Unit 4A. From
rags to riches
(3)

Unit 4B. Family

- Language knowledge
+ Pronunciation
Sentence stress
+ Grammar
Review of tenses: present, past, and
future
+ Vocabulary
Verb + prepositions
- Language skills
+ Listening
Psychoanalyst and patient
+ Speaking
Interpreting dreams
+ Reading
Book extract: Understanding your
dreams
- Language knowledge
+ Pronunciation
+ Grammar
+ Vocabulary
What do you remember?
- Language skills
+ Listening & Speaking
Restaurant problems
+ Reading
What can you do?
+ Writing
An informal letter

- Do exercises focusing on unit 3D
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do the quick test 3
New English File – Preintermediate
(Test and assessment)
- Do exercises to review language
knowledge and skills of unit 3
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Make a good preparation for the test
by reviewing speaking questions in
Units 1 - 3

Units 1, 2, 3, (Speaking)

- Language knowledge
+ Pronunciation
Vowel sounds
+ Grammar
Present perfect (experience) + ever,
never; present perfect or past simple?
+ Vocabulary
Clothes
- Language skills
+ Listening
Street interviews: Zara
Song: True blue
+ Speaking
Interviewing a partner about clothes
+ Reading
Zara
- Language knowledge

51

- Do exercises focusing on unit 4A
New English File – Preintermediate
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Do exercises focusing on unit 4B

conflicts
(3)

Unit 4C. Faster,
faster!
(3)

Unit 4D. The
world’s
friendliest city
(3)

Revise and
check
(3)

+ Pronunciation
/ h/, /j/ and /ʤ/
+ Grammar
Present perfect simple + yet, just,
already
+ Vocabulary
Verb phrases
- Language skills
+ Speaking
Has he done it yet?
+ Reading
Problems with your teenage children?
- Language knowledge
+ Pronunciation
Sentence stress
+ Grammar
Comparatives, as…as, less…than
+ Vocabulary
Time expressions: spend time, waste
time, etc.
- Language skills
+ Listening
Vox pops: living faster
+ Speaking
Questionnaire: Are you living faster?
+ Reading
We are living faster

New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Language knowledge
+ Pronunciation
Word stress
+ Grammar
Superlatives (+ever + present perfect)
+ Vocabulary
Opposite adjectives
- Language skills
+ Listening
London
+ Speaking
Talking about experience
+ Reading
The world friendliest city
- Language knowledge
+ Pronunciation
+ Grammar
+ Vocabulary
What do you remember?
- Language skills

- Do exercises focusing on unit 4D
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)
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- Do exercises focusing on unit 4C
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do the quick test 4
New English File – Preintermediate
(Test and assessment)
- Do exercises to review language
knowledge and skills of unit 4
New English File – Preintermediate

Test 3 (1)

Unit 5A. Are
you a party
animal?
(3)

Unit 5B. Family
conflicts
(3)

Unit 5C. How
much can you
learn in a
month?
(3)

+ Listening & Speaking
Lost in San Francisco
+ Reading
What can you do?
+ Writing
Describing where you live
The test covers the following contents:
- Language knowledge (Pronunciation,
grammar, vocabulary – from unit 3 to
unit 4)
- Language skills
(Reading, writing and Listening)
- Language knowledge
+ Pronunciation
Word stress
+ Grammar
Use of the infinitive (with to)
+ Vocabulary
Verbs + infinitive
- Language skills
+ Listening
Conversations at a party
+ Speaking
Interviewing a partner about parties
+ Reading
What to say (and what not to say) to
people at parties
- Language knowledge
+ Pronunciation:
-ing
+ Grammar
Verb + -ing
+ Vocabulary
Verb followed by -ing
- Language skills
+ Listening
Radio programme: learning to sing
+ Speaking
questionnaire
+ Reading
What makes you feel good?
- Language knowledge
+ Pronunciation
Sentence stress
+ Grammar
Have to, don’t have to, must, mustn’t
+ Vocabulary
Modifiers: a bit, really, etc.
- Language skills
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(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Make a good preparation for the test
by reviewing units 3 - 4
- New English File – Elementary (Test
Booklet, Supplementary resources)

- Do exercises focusing on unit 5A
New English File – Preintermediate
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Do exercises focusing on unit 5B
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do exercises focusing on unit 5C
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

Unit 5D. The
name of the
game
(3)

Revise and
check
(3)

Revision
(1)

+ Listening
Journalist talking about learning
Polish
+ Speaking
Talking about language learning
+ Reading
How much can you learn in a month?
- Language knowledge
+ Pronunciation
Prepositions
+ Grammar
Expressing movement
+ Vocabulary
Prepositions of movement, sport
- Language skills
+ Listening
Song: We are the champions
+ Speaking
Telling an anecdote: most exciting
sporting event
+ Reading
Your most exciting sporting moments

- Language knowledge
+ Pronunciation
+ Grammar
+ Vocabulary
What do you remember?
- Language skills
+ Listening & Speaking
At a department store
+ Reading
What can you do?
+ Writing
A formal e-mail
- The final test form

- Do exercises focusing on unit 5D
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do the quick test 5
New English File – Preintermediate
(Test and assessment)
- Do exercises to review language
knowledge and skills of unit 5
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Preparation for the test by reviewing
units 1 - 5
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Giáo dục thể chất 1 (Mã học phần GDT0001)
2. Số tín chỉ: 1 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc.
4. Phân bổ thời gian:
4.1. Lý thuyết: 5 tiết.
4.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 10 tiết.
5. Mục tiêu học phần:
Trang bị kiến thức cơ bản về GDTC, kiến thức, kỹ năng nội dung môn học, phương pháp tổ chức
khởi động, tập luyện nâng cao sức khỏe và chuẩn bị thể lực chung cho SV.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết
* Lý thuyết chung:
- Mục đích, nhiệm vụ và yêu cầu của Giáo dục Thể chất
- Ảnh hưởng và tác dụng của luyện tập TDTT đối với cơ thể
- Ý nghĩa tác dụng của Thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ
- Cách phòng, tránh thương tật trong tập luyện TDTT
- Thiết bị, dụng cụ, sân bãi TDTT.
- Đại cương phần tự chọn
6.2. Dạy học kỹ thuật động tác
* Thể dục:
- Bài tập phát triển chung tay không 9 động tác.
- Đội hình, đội ngũ.
- Nhảy dây
7. Thông tin về giảng viên: (làm chương trình)
Họ và tên giảng viên
TS. Phạm Đức Viễn
TS. Nguyễn Minh Khoa
Th.s. Nguyễn Văn Quang
Th.s. Đinh Hữu Quân
Ths. Tạ Đức Hùng

Điện thoại
0917518688
0942379981
0984569889
0988678192
0979882678

Email
ducvientbu@gmail.com
minhkhoatbu@gmail.com
quangtbu03@gmail.com
dinhquanutb@gmil.com
taduchung1988@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia tối thiểu 80% số tiết của học phần.
- Thực hiện đầy đủ những yêu cầu của giảng viên như: chuẩn bị sân bãi, dụng cụ, và yêu
cầu học tập.
- Tham gia 3 bài kiểm tra bộ phận.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
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9.1. Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): Là điểm trung bình chung của:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ trong quá trình học tập 10%.
+ Điểm chuyên cần 10%.
9.2. Điểm thi kết thúc học phần: Có trọng số 50%
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế của học phần.
11. Thang điểm: 10 Điểm
12. Tài liệu:
12.1. Tài liệu chính:
1- PGS. Nguyễn Xuân Sinh. Thể dục – Sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học TDTT, NXB
TDTT Hà Nội, 2009
2- PGS.TS. Nguyễn Đại Dương và cộng sự (2006), Điền kinh Sách giáo khoa dùng cho sinh viên
Đại học Thể dục Thể thao, Nxb TDTT Hà Nội.
3- Luật điền kinh, Nxb TDTT Hà Nội, 2010.
12.2. Tài liệu tham khảo:
1- Trịnh Hùng Thanh, Trần Văn Đạo (1997), Huấn luyện chạy cự ly trung bình dài và Maratông,
Nxb TDTT Hà Nội.
2- Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đại Dương (2002), Chạy cự ly ngắn, Nxb TDTT Hà Nội.
3- Luật điền kinh (2008), Nxb TDTT Hà Nội.
4- Tài liệu Điền kinh và Thể dục (1996) - Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài,

Nội dung lên lớp

số tiết

1. Lý thuyết chung:
* Mục đích, nhiệm vụ của Giáo dục Thể chất
trong trường Đại học và Cao đẳng
* Ảnh hưởng và tác dụng của luyện tập TDTT
đối với cơ thể
+ Ảnh hưởng của TDTT đối với bộ máy tuần hoàn
+ Ảnh hưởng của TDTT đối với bộ máy hô hấp
Phần 1
Lý thuyết
(5 tiết)

+ Ảnh hưởng của TDTT đối với hệ vận động
+ Ảnh hưởng của TDTT đối với hệ thống thần kinh
* Ý nghĩa tác dụng của Thể dục buổi sáng và thể
dục giữa giờ
* Cách phòng, tránh thương tật trong tập luyện
TDTT
+ Nguyên nhân gây nên chấn thương trong tập
luyện TDTT
- Nguyên nhân bên ngoài
- Nguyên nhân bên trong
+ Cách xử lý chấn thương thường gặp
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Nội dung sinh viên tự học
Đọc tài liệu liên quan đến nội
dung GV giao chủ động học tập
nắm bắt kiến thức trước khi đến
lớp

- Phải tranh thủ điều trị sớm bằng biện pháp tích
cực
- Nên sắp xếp thật hợp lý việc điều trị với việc
luyện tập
- Nên điều trị một cách triệt để
+ Cách điều trị các vết thương thường gặp trong
luyện tập TDTT
- Vết thương kín
- Vết thương mở miệng
- Trật xương và sai khớp
- Sưng màng xương cẳng chân
- Sưng, vỡ hoặc bị mềm hoá xương bánh chè
- Sai khớp xương vai
- Đau mỏi lườn và đau mỏi cơ lưng
* Thiết bị, dụng cụ, sân bãi TDTT.
- Nguyên tắc sử dụng
- Nguyên tắc an toàn
- Nguyên tắc tiết kiệm
* Ý nghĩa, tác dụng của tập luyện nhảy dây đối với
cơ thể
- Tổ chức các trò chơi dân gian
1. Bài tập phát triển chung
- Bài tập TD tay không 8 động tác:
+ Tay cao.

+ Đá lăng.

+ Tay ngực.

+ Toàn thân.

+ Nghiêng lườn.

+ Nhảy.

- Ôn lại các động tác kỹ thuật
sau mỗi buổi học về Thể dục
phát triển chung.

+ Vặn mình.
+ Lưng bụng.
- Hướng dẫn:
+ Khởi động chung.
+ Khởi động các khớp, ép dẻo ngang dọc.
+ Khởi động chuyên môn tập luyện các môn thể
thao.
2. Đội hình đội ngũ
- Nhiệm vụ của luyện tập đội hình, đội ngũ.
- Phương pháp tập luyện đội hình, đội ngũ.
- Phân loại luyện tập đội ngũ
+ Động tác tại chỗ
+ Động tác khi hành tiến
Phần 2
Dạy học kỹ

- Phân loại luyện tập đội hình
+ Đi theo hình vẽ

57

- Ôn lại các động tác kỹ thuật
sau mỗi buổi học về nội dung
Thể dục phát triển chung, Đội
hình đội ngũ.

thuật động tác
(24 tiết)

+ Thay đổi đội hình
+ Dàn hàng và dồn hàng
- Yếu lĩnh luyện tập đội hình, đội ngũ

- Ôn luyện động tác tại chỗ

+ Động tác tại chỗ
Đứng nghiêm
Nghỉ
Điểm số
Tập hợp - Báo cáo
Quay bên trái
Quay bên trái
Quay đằng sau
Giậm chân tại chộ
Một hàng ngang thanh hai hàng ngang
Hai hàng ngang thành một hàng ngang
Một hàng dọc thành hai hàng dọc
Hai hàng dọc thành một hàng dọc
+ Động tác khi hành tiến

- Ôn luyện động tác hành tiến

Đi thường
Đi đều - dậm chân tại chỗ
Chạy đều tại chỗ

- Ôn luyện đi theo hình

Đi nghiêm bước
Đi đều - Quay bên trái bước,; bên phải bước
Đi đều - Quay đằng sau bước
Chạy đêu đứng lại
- Ôn, luyện các nội dung đã học
3. Nhảy dây:
* Động tác cơ bản
- Thực hiện các động tác bộ trợ không có dây
3.1. Nhảy dây dài
- Dây và cách quay dây 2 người
- Chạy qua dây khi dây đang quay
- Vào dây (thuận chiều) nhảy chụm chân không có
bước đệm một nhịp rồi ra (thuận chuều)
- Vào dây (thuận chiều) nhảy chụm chân có bước
đệm ba nhịp rồi ra (thuận chiều)
- Nhảy qua dây từng chân
- Nhảy 2, 3, 4 , 5.........
* Một số động tác khó (nhảy dây có nâng cao)
- Nhảy dây quay ngược chiều
- Nhảy bắt chéo tay
- Ba người cùng vào dây
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- Ôn lại bài tập bổ trợ và các kỹ
thuật đã học.
- Ôn luyện các động tác nhảy
dây ngắn

- Một người vào dây nhẩy kết hợp với hai người - Ôn luyện các động tác nhảy
quay dây cùng chiều
dây dài
* Trò chơi: (Chọn các trò chơi trong sách trò chơi,
chơi các trò chơi dân gian phù hợp với khu vực Tây
Bắc phù hợp với đối tượng)
3.2. Nhảy dây ngắn
- Cách so dây và dây nhảy
+ Cách so dây
+ Trao dây ba nhịp (trái, phải, trái, vào dây)
+ Nhảy chụm chân không có bước đệm (5 nhịp)
+ Nhảy chụm chân có bước đệm (5 nhịp)
- Nhảy qua dây từng chân (mỗi chân 5 nhịp)
- Nhảy dây theo hình chữ (X) (1 lần)
- Nhảy dây bắt chéo tay (phía trước) theo kiểu
chụm chân có bước đệm (3 nhịp) 1 đơn, 1 chéo, có
bước đệm
- Nhảy kép ( 1 đơn, 1 kép, 1 đơn, 1 kép
- Nhảy 5 nhịp có bước đệm (kết thúc bài)
3. Kiểm tra kết thúc nội dung:
- Kiểm tra bài TD tay không 9 động tác
- Kiểm tra thực hành nội dung đội hình đội ngũ
- Kiểm tra bài nhảy dây ngắn
Sinh viên có thể chọn một trong các học phần tự
chọn dưới đây:

Hoàn thiện kỹ năng vận động,
chuẩn bị thể lực chuyên môn
cho kiểm tra kết thúc các nội
dung.

Sinh viên tự tìm hiểu về một số
học phần tự chọn, để chọn học
* Chạy 100m (2 tín chỉ): Phần thực hành tự chọn phần tự chọn sao cho phù hợp
của chương trình môn học Điền kinh biết luật, trọng với năng lực của bản thân
tài, phương pháp tổ chức thi đấu, biết phương pháp
tự tập luyện kỹ thuật, chiến thuật nhằm phát triển
sức nhanh, nâng cao thành tích thể thao.
Phần 3:
Giới thiệu
các môn học
của học phần
tự chọn
(1tiết)

* Nhảy xa (2 tín chỉ): Phần thực hành tự chọn môn
nhảy xa; biết luật, trọng tài, phương pháp tổ chức
thi đấu, biết phương pháp tự tập luyện kỹ thuật,
chiến thuật nhằm phát triển sức nhanh sức mạnh,
nâng cao thành tích thể thao.
* Đẩy tạ (2 tín chỉ): Phần thực hành tự chọn môn
nhảy xa; biết luật, trọng tài, phương pháp tổ chức
thi đấu, biết phương pháp tự tập luyện kỹ thuật,
chiến thuật nhằm nâng cao sức mạnh và thành tích
thể thao.
* Bóng chuyền (2 tín chỉ): Biết thực hành kỹ
thuật động tác cơ bản, biết tự tập luyện các bài tập
bổ trợ, nắm vững luật thi đấu bóng chuyền và
phương pháp tổ chức trọng tài. Nhằm phát triển sức
nhanh, sức mạnh, sức bền.
* Bóng ném (2 tín chỉ): Thông qua học tập môn
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học nhằm phát triển các tố chất thể lực nhanh,
mạnh, bền, khéo, nâng cao sức khỏe, biết tổ chức
thi đấu, trọng tài đáp ứng yêu cầu chương trình môn
học giáo dục thể chất trong nhà trường.
* Bóng bàn (2 tín chỉ): Trang bị cho sinh viên
những kiến thức cơ bản nhất về môn bóng bàn trên
cơ sở đó sinh viên tự học, tự rèn luyện để nâng cao
năng lực các tố chất thể lực, nhanh nhẹn, khéo léo,
phương pháp tự tập luyện kỹ thuật, chiến thuật nâng
cao thành tích thể thao.
* Nhảy Earobich (2 tín chỉ): Giúp cho người tập
phát triển về thể chất, các tố chất thể lực cơ bản và
giúp người học nắm được những động tác cơ bản
trong Aerobic để có thể xây dựng được một bài
Aerobic đơn giản góp phần nâng cao thể chất cho
người học, nâng cao sức khoẻ trong sinh hoạt.
* Thể dục nhịp điệu (2 tín chỉ): Giúp cho người
tập luyện phát triển các tố chất thể lực, phương
pháp tập luyện tối ưu cũng như khả năng phối hợp
linh hoạt và kỹ năng vận động cần thiết trong cuộc
sống.
Thông qua các nội dung môn học ở học phần tự
chọn, đã giới thiệu qua về mục đích, yêu cầu và nội
dung, phương pháp học tập của các học phần trên.
Từ đó sinh viên có thể lựa chọn cho mình một trong
những nội dung trên phù hợp với sức khoẻ, khả
năng, sở thích, năng khiếu của mình sao cho phù
hợp để đáp ứng được yêu cầu của môn học và đạt
được kết quả cao trong học tập.
* Sinh viên thi hai nội dung sau:
- Thi thực hành nội dung đội hình đội ngũ
+ Tập hợp báo cáo
+ Đi đều đứng lại
Phần 4:

+ Đi đều quay bên trái, bên phải và đằng sau.

Thi kết thúc - Thi bài nhảy dây ngắn (liên kết)
học phần
* Trong trường hợp đặc biệt, liên quan đến thể
trạng sức khỏe thì sinh viên thi hai nội dụng sau:
- Thi kiến thức nội dung học (lý thuyết)
- Thi bài thể dục phát triển chung tay không 9 động
tác
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- Sinh viên tự chuẩn bị thể lực
chuyên môn cho thi kết thúc học
phần.

PHẦN TỰ CHỌN
Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Chạy 100m (Mã học phần GDT0003)
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Điền kinh - Thể dục (Bắt buộc).
3.2. Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bổ thời gian:
4.1. Lý thuyết: 0 tiết.
4.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 30 tiết.
5. Mục tiêu học phần:
Nắm được nội dung cơ bản học phần thực hành tự chọn của chương trình môn học Điền kinh; biết
luật, trọng tài, phương pháp tổ chức thi đấu một số môn thể thao; biết phương pháp tự tập luyện kỹ
thuật, chiến thuật nhằm nâng cao thành tích thể thao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết: 6 tiết
- Sự hình thành và phát triển môn chạy ngắn
- Ý nghĩa tác dụng của tập chạy cự ly ngắn 100m.
- Luật chạy cự ly ngắn.
- Phương pháp tổ chức trọng tài chạy cự li ngắn.
6.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 54 tiết
- Xây dựng khái niệm kĩ thuật
- Các bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy cự ly ngắn.
- Học kỹ thuật chạy giữa quãng (chạy trên đường thẳng).
- Học kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát.
- Học chuyển tiếp từ chạy lao sang chạy giữa quãng.
- Học kỹ thuật chạy về đích và đánh đích.
- Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn 100m.
7. Thông tin về giảng viên: (làm chương trình)
Họ và tên giảng viên
TS. Phạm Đức Viễn
TS. Nguyễn Minh Khoa
Th.s. Nguyễn Văn Quang
Th.s. Đinh Hữu Quân
Ths. Tạ Đức Hùng

Điện thoại
0917518688
0942379981
0984569889
0988678192
0979882678

Email
ducvientbu@gmail.com
minhkhoatbu@gmail.com
quangtbu03@gmail.com
dinhquanutb@gmil.com
taduchung1988@gmail.co
m

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia tối thiểu 80% số tiết của học phần.
- Thực hiện đầy đủ những yêu cầu của giảng viên như: chuẩn bị sân bãi, dụng cụ, và yêu cầu học
tập.
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- Tham gia 2 bài kiểm tra bộ phận.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
9.1. Điểm bộ phận: Có trọng số 50% điểm học phần.
- Chuyên cần: Dự đủ số tiết của học phần (trọng số 10%).
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên (trọng số 10%).
- Kiểm tra 2 bài bộ phận (trọng số 30%).
9.2. Điểm thi kết thúc học phần: Có trọng số 50% điểm học phần.
- Năng lực chuyên môn.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần: Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế của học phần.
- Tham gia đầy đủ 2 bài kiểm tra kết thúc nội dung.
11. Thang điểm: 10 Điểm
12. Tài liệu:
12.1. Tài liệu chính:
1- PGS.TS. Nguyễn Đại Dương và cộng sự (2006), Điền kinh Sách giáo khoa dùng cho sinh viên
Đại học Thể dục Thể thao, Nxb TDTT Hà Nội.
2- Luật thi đấu điền kinh (2010), Nxb TDTT Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo:
1- Điền kinh sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học Thể dục Thể thao (1996), Nxb TDTT Hà Nội
2- Chạy cự ly ngắn (Biên dịch từ tài liệu nước ngoài), 2002, Nxb TDTT Hà Nội
3- Nguyễn Kim Minh (2004) Giáo trình điền kinh, NXB đại học sư phạm
4- Phạm Khắc Học và cộng sự (2004) Giáo trình điền kinh, NXB TDTT Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài,
số tiết
Phần 1: Lý
thuyết
(4 tiết)

Nội dung lên lớp
- Sự hình thành và phát triển
- Ý nghĩa tác dụng của tập chạy cự ly ngắn 100m.
- Luật chạy cự ly ngắn.
- Phương pháp tổ chức trọng tài chạy cự ngắn.
* Dạy học kỹ thuật động tác:

- Nghiên cứu nắm bắt đầy đủ
kiến thức các nội dung chương
4 (SGK Điền kinh trang 98,
548 và Luật thi đấu Điền kinh
trang 173 – 194, 195 – 234).
- Ôn lại các kỹ thuật và bài tập
bổ trợ đã học.

- Xây dựng khái niệm kĩ thuật

- Tập luyện phát triển sức
nhanh bằng các bài tập: Chạy
- Học kỹ thuật chạy giữa quãng (chạy trên đường
dốc, chạy lặp lại các đoạn
thẳng).
ngắn, biến tốc...
- Học kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất
- Sinh viên tự chuẩn bị kỹ,
phát.
chiến thuật và thể lực chuyên
- Học chuyển tiếp từ chạy lao sang chạy giữa môn cho kiểm tra kết thúc nội
quãng.
dung môn học.
- Học kỹ thuật chạy về đích và đánh đích.
- Các bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy cự ly ngắn.

Phần 2: Dạy
học kỹ thuật
động tác (54
tiết)

Nội dung sinh viên tự học

- Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn 100m.
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* Kiểm tra kết thúc nội dung:
- Lý thuyết: Trắc nghiệm
- Đánh giá kết quả học tập (kỹ thuật và thành tích
chạy 100m).
Phần 3: Thi
kết thúc học
phần

- Năng lực chuyên môn: Chạy 100m.
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- Sinh viên tự nghiên cứu và
chuẩn bị về kiến thức, kỹ thuật
và thể lực chuyên môn cho thi
kết thúc học phần.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Nhảy xa (Mã học phần GDT0004)
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Điền kinh - Thể dục (Bắt buộc).
3.2. Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bổ thời gian:
4.1. Lý thuyết: 0 tiết.
4.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 30 tiết.
5. Mục tiêu học phần:
Nắm được nội dung cơ bản học phần thực hành tự chọn của chương trình môn học Điền kinh; biết
luật, trọng tài, phương pháp tổ chức thi đấu một số môn thể thao; biết phương pháp tự tập luyện kỹ
thuật, chiến thuật nhằm nâng cao thành tích thể thao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết: 6 tiết
- Sự hình thành và phát triển.
- Ý nghĩa tác dụng của tập nhảy xa
- Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và ưỡn thân.
- Luật thi đấu môn nhảy xa.
- Phương pháp tổ chức trọng tài nhảy xa.
6.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 54 tiết
6.2.1. Kỹ thuật động tác nhảy xa kiểu “ngồi”
- Xây dựng khái niệm kỹ thuật
- Dạy kỹ thuật giậm nhảy và “bước bộ”.
- Dạy kỹ thuật đo đà và chạy đà.
- Dạy kỹ thuật phối hợp chạy đà, giậm nhảy “bước bộ” trên không.
- Dạy kỹ thuật trên không và rơi xuống cát
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”.
6.2.2. Kỹ thuật động tác nhảy xa kiểu “ưỡn thân”
- Dạy kỹ thuật đưa đặt chân giậm.
- Dạy kỹ thuật miết chân lăng qua chân trụ.
- Dạy kỹ thuật đo đà và chạy đà
- Dùng bục giậm nhảy hoặc cho giậm nhảy từ trên cao để thời gian bay trên không lâu, vừa dễ
thực hiện kỹ thuật.
- Dạy kỹ thuật trên không và tiếp đất kiểu nhảy xa “ưỡn thân”.
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân”.
7. Thông tin giảng viên: (làm chương trình)
- Th.s. Phạm Đức Viễn; Trưởng Bộ môn Điền kinh – Thể dục – Bơi lội.
- Th.s. Nguyễn Minh Khoa; Phó Trưởng Bộ môn Điền kinh – Thể dục – Bơi lội.
- Th.s. Nguyễn Văn Quang; Giảng viên Bộ môn Điền kinh – Thể dục – Bơi lội.
- Th.s. Đinh Hữu Quân; Giảng viên Bộ môn Điền kinh – Thể dục – Bơi lội.
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8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia tối thiểu 80% số tiết của học phần.
- Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ, yêu cầu học tập.
- Tham gia 2 bài kiểm tra.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
9.1. Điểm bộ phận (trọng số 50%)
- Chuyên cần: Dự đủ số tiết của học phần (trọng số 10%).
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên (trọng số 10%).
- Kiểm tra 2 bài (trọng số 30%).
9.2. Thi kết thúc học phần: (trọng số 50%).
- Năng lực vận động chuyên môn.
10. Điều kiện dự thi học phần:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết của học phần.
- Tham gia đủ 2 bài kiểm tra.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Tài liệu chính:
1- PGS.TS. Nguyễn Đại Dương và cộng sự (2006), Điền kinh Sách giáo khoa dùng cho sinh viên
Đại học Thể dục Thể thao, Nxb TDTT Hà Nội.
2- Luật thi đấu điền kinh (2010), Nxb TDTT Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo:
1- Điền kinh sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học Thể dục Thể thao (1996), Nxb TDTT Hà
Nội
2- Nguyễn Kim Minh (2008) Giáo trình điền kinh, NXB đại học sư phạm
3- Phạm Khắc Học và cộng sự (2008) Giáo trình điền kinh, NXB TDTT Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Phần 1
Lý thuyết
(6 tiết)

Nội dung lên lớp
- Sự hình thành và phát triển.
- Ý nghĩa tác dụng của tập nhảy xa
- Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và ưỡn thân.
- Luật thi đấu môn nhảy xa.
- Phương pháp tổ chức trọng tài nhảy xa.
1. Kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
- Xây dựng khái niệm kỹ thuật

Phần 2
Dạy học kỹ
thuật động tác
(54 tiết)

- Dạy kỹ thuật giậm nhảy và “bước bộ”.

Nội dung SV tự học
- Nghiên cứu nắm bắt đầy
đủ kiến thức các nội dung
chương 2 (SGK Điền kinh
trang 214, 216, 559 và Luật
thi đấu Điền kinh trang 173
– 194, 252, 284 - 290).
- Ôn lại các kỹ thuật, động
tác bổ trợ chuyên môn đã
học.

- Tập luyện phát triển sức
mạnh, sức nhanh bằng các
- Dạy kỹ thuật phối hợp chạy đà, giậm nhảy “bước
bài tập chạy, bật, nhảy, …
bộ” trên không.
- Dạy kỹ thuật đo đà và chạy đà.

- Dạy kỹ thuật trên không và rơi xuống cát
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”.
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- Tự rèn luyện kỹ, chiến
thuật, chuẩn bị thể lực

2. Kiểm tra kết thúc nội dung nhảy

chuyên môn cho kiểm tra
- Đánh giá kết quả học tập (thành tích và kỹ năng kết thúc nội dung.
nhảy xa kiểu “ngồi”).
3. Kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân”
- Dạy kỹ thuật đưa đặt chân giậm.
- Dạy kỹ thuật miết chân lăng qua chân trụ.
- Dạy kỹ thuật đo đà và chạy đà
- Dùng bục giậm nhảy hoặc cho giậm nhảy từ trên
cao để thời gian bay trên không lâu, vừa dễ thực
hiện kỹ thuật.
- Dạy kỹ thuật trên không và tiếp đất kiểu nhảy xa
“ưỡn thân”.
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân”.
4. Kiểm tra kết thúc nội dung
- Đánh giá kết quả học tập (thành tích và kỹ năng
nhảy xa kiểu “ưỡn thân”).
Phần 3: Thi kết
thúc học phần

- Năng lực chuyên môn: Sinh viên chọn 1 trong 2 - Sinh viên tự nghiên cứu
nội dung (nhảy xa kiểu ngồi hoặc kiểu ưỡn thân) và và chuẩn bị về kiến thức,
tính thành tích lần nhảy xa nhất
kỹ, chiến thuật và thể lực
chuyên môn cho thi kết
thúc học phần.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Đẩy tạ (Mã học phần GDT0005)
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Điền kinh - Thể dục (bắt buộc).
3.2. Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bổ thời gian:
4.1. Lý thuyết: 0 tiết.
4.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 30 tiết.
5. Mục tiêu học phần:
Nắm được nội dung cơ bản học phần thực hành tự chọn của chương trình môn học Điền kinh; biết
luật, trọng tài, phương pháp tổ chức thi đấu một số môn thể thao; biết phương pháp tự tập luyện kỹ
thuật, chiến thuật nhằm nâng cao thành tích thể thao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết
- Sự hình thành và phát triển
- Ý nghĩa, tác dụng của tập đẩy tạ
- Nguyên lý kỹ thuật các môn Ném - Đẩy.
- Kỹ thuật Đẩy tạ.
- Luật thi đấu môn Đẩy tạ.
- Phương pháp tổ chức trọng tài môn Đẩy tạ.
6.1. Dạy học kỹ thuật động tác
6.1.1. Kỹ thuật Đẩy tạ (vai hướng ném)
- Xây dựng khái niệm
- Dạy kỹ thuật khởi động với tạ.
- Dạy kỹ thuật đẩy tạ chính diện
- Dạy kỹ thuật ra sức cuối cùng.
- Dạy kỹ thuật trượt đà kiểu đẩy “vai hướng ném”.
- Phối hợp toàn bộ kỹ thuật đẩy tạ kiểu “vai hướng ném”.
- Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ kiểu “vai hướng ném”.
6.1.2. Kỹ thuật Đẩy tạ (lưng hướng ném)
- Tạo khái niệm
- Dạy kỹ thuật ra sức cuối cùng
- Dạy kỹ thuật trượt đà kiểu đẩy “lưng hướng ném”.
- Phối hợp toàn bộ kỹ thuật đẩy tạ kiểu “lưng hướng ném”.
- Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ kiểu “lưng hướng ném”.
7. Thông tin giảng viên: (làm chương trình)
Họ và tên giảng viên
TS. Phạm Đức Viễn
TS. Nguyễn Minh Khoa
Th.s. Nguyễn Văn Quang

Điện thoại
0917518688
0942379981
0984569889
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Email
ducvientbu@gmail.com
minhkhoatbu@gmail.com
quangtbu03@gmail.com

Th.s. Đinh Hữu Quân
Ths. Tạ Đức Hùng

0988678192
0979882678

dinhquanutb@gmil.com
taduchung1988@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia tối thiểu 80% số tiết của học phần.
- Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ, yêu cầu học tập.
- Tham gia 2 bài kiểm tra.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
9.1. Điểm bộ phận (trọng số 50%)
- Chuyên cần: Dự đủ số tiết của học phần (trọng số 10%).
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên (trọng số 10%).
- Kiểm tra 2 bài (trọng số 30%).
9.2. Thi kết thúc học phần: (trọng số 50%).
- Năng lực vận động chuyên môn.
10. Điều kiện dự thi học phần:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết của học phần.
- Tham gia đủ 2 bài kiểm tra.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Tài liệu chính:
1- PGS.TS. Nguyễn Đại Dương và cộng sự (2006), Điền kinh Sách giáo khoa dùng cho sinh viên
Đại học Thể dục Thể thao, Nxb TDTT Hà Nội.
2- Luật thi đấu điền kinh (2010), Nxb TDTT Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo:
1- Điền kinh sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học Thể dục Thể thao (1996), Nxb TDTT Hà
Nội
2- Nguyễn Kim Minh (2008) Giáo trình điền kinh, NXB đại học sư phạm
3- Phạm Khắc Học và cộng sự (2004) Giáo trình điền kinh, NXB TDTT Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Phần 1: Lý
thuyết
(6 tiết)

Nội dung lên lớp
- Sự hình thành và phát triển
- Ý nghĩa, tác dụng của tập đẩy tạ
- Nguyên lý kỹ thuật các môn Ném - Đẩy.
- Kỹ thuật Đẩy tạ.
- Luật thi đấu môn Đẩy tạ.

Nội dung SV tự học
- Nghiên cứu nắm bắt đầy
đủ kiến thức các nội dung
chương 3 (SGK Điền kinh
trang 41, 336, 559 và Luật
thi đấu Điền kinh trang 173
– 194, 252, 293 - 307).

- Phương pháp tổ chức trọng tài môn Đẩy tạ.
Phần 2: Dạy học
kỹ thuật động
tác (54 tiết)

1. Kỹ năng động tác kỹ thuật Đẩy tạ (vai - Ôn lại các động tác khởi
hướng ném)
động, kỹ thuật chuyên môn
đã học.
- Xây dựng khái niệm
- Dạy kỹ thuật khởi động với tạ.
- Dạy kỹ thuật đẩy tạ chính diện
- Dạy kỹ thuật ra sức cuối cùng.
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- Tập luyện phát triển sức
mạnh bằng các bài tập, bật,
nhảy, khắc phục tải trọng…

- Dạy kỹ thuật trượt đà kiểu đẩy “vai hướng ném”.
- Phối hợp toàn bộ kỹ thuật đẩy tạ kiểu “vai
hướng ném”.
- Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ kiểu “vai hướng
ném”.
- Kiểm tra bài điều kiện 1
2. Kỹ năng động tác kỹ thuật Đẩy tạ (lưng
hướng ném)

- Tự rèn luyện kỹ, chiến
thuật, chuẩn bị thể lực
- Dạy kỹ thuật ra sức cuối cùng
chuyên môn cho kiểm tra
- Dạy kỹ thuật trượt đà kiểu đẩy “lưng hướng kết thúc nội dung.
ném”.
- Tạo khái niệm

- Phối hợp toàn bộ kỹ thuật đẩy tạ kiểu “lưng
hướng ném”.
- Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ kiểu “lưng hướng
ném”.
- Kiểm tra bài điều kiện 2: Đánh giá kỹ năng và
thành tích Đẩy tạ.
Phần 3: Thi kết
thúc học phần

- Năng lực chuyên môn: Sinh viên chọn 1 trong - Sinh viên tự nghiên cứu
2 nội dung (đẩy tạ kiểu vai hướng ném hoặc lưng và chuẩn bị về kiến thức,
hướng ném) và tính thành tích lần đẩy xa nhất
kỹ, chiến thuật và thể lực
chuyên môn cho thi kết
thúc học phần.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Bóng ném (Mã học phần GDT0006)
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần: Lý thuyết và thực hành.
3.1. Điều kiện tiên quyết: Điền kinh, Thể dục.
3.2. Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 0 tiết.
4.2. Thực hành: 30 tiết.
5. Mục tiêu học phần: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Bóng ném
để có thể vận dụng trong quá trình học tập, tập luyện. Thông qua học tập môn học nhằm phát triển các
tố chất thể lực, nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu chương trình môn học giáo dục thể chất trong nhà
trường.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Chương trình môn học đưa ra các kiến thức về:
6.1. Phần lí thuyết: 6 tiết, bao gồm:
- Lịch sử ra đời và phát triển của môn bóng ném.
- Vị trí, vai trò, đặc điểm và tác dụng của bóng ném với người tập.
- Luật Bóng ném.
- Phương pháp tổ chức, thi đấu và trọng tài Bóng ném.
6.2. Phần thực hành: 54 tiết.
- Các kỹ thuật cơ bản trong bóng ném.
- Các bài tập thể lực trong bóng ném.
- Chiến thuật tấn công và phòng thủ cơ bản trong bóng ném.
- Kỹ - chiến thuật thủ môn.
- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
7. Thông tin về giảng viên: (làm chương trình)
Họ và tên giảng viên
TS. Nguyễn Bá Điệp
Ths. Hồ Như Tùng

Điện thoại
075123449

Email
badiep.tbu@gmail.com

0972746576 nhutungbrsl@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham gia đầy đủ số tiết của học phần
- Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: đi học đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ về dụng cụ sân
bãi, tài liệu môn học, tích lũy kiến thức tự học…
- Tham gia 2 bài kiểm tra.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): là điểm trung bình chung của:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%.
+ Điểm đánh giá ý thức và thái độ trong quá trình học tập, điểm chuyên cần 20%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
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10. Điều kiện dự thi học phần
Sinh viên được dự thi học phần nếu đạt các yêu cầu sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài kiểm tra.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính:
1. Th.S. Đinh Văn Lẫm - Giáo trình Bóng chuyền, NXB TDTT, 2006
12.2. Giáo trình tham khảo:
1. Nguyễn Viết Minh – Giáo trình Bóng chuyền, NXB ĐHSP, 2003
2. Đặng Hùng Mạnh – Giáo trình Bóng chuyền, NXB TDTT, 2006
3. Iu.N.KLESEP – A.G.AIRIANX Bóng chuyền, NXB TDTT Hà Nội, 1997
4. Nguyễn Hữu Hùng - Huấn luyện thể lực cho vận động viên bóng chuyền NXB TDTT, 2001.
5. Đinh Lẫm – Nguyễn Bình – Huấn luyện Bóng chuyền, NXB TDTT, 1997
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số
tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

Phần 1: Lý 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển môn Bóng - Đọc và tham khảo tài liệu
thuyết
ném Thế giới và Việt Nam
liên quan đến nội dung môn
học, cụ thể:
(6 tiết)
Sự ra đời của môn Bóng ném
- Sự hình thành và phát triển của môn bóng ném sân Chương 1, Kỹ chiến thuật
Bóng ném, Nguyễn Hùng
to ngoài trời.
Quân, 1999.
- Sự phát triển của môn Bóng ném sân nhỏ hiện đại.
- Đọc và nghiên cứu kĩ về
- Bóng ném ở Việt Nam.
luật Bóng ném hiện hành.
- Đặc điểm của môn Bóng ném.
- Nghiên cứu về phương
- Vị trí, Ý nghĩa của môn Bóng ném
pháp tổ chức thi đấu và trọng
- Phương hướng phát triển môn Bóng ném hiện đại. tài bóng ném, cụ thể:
1.2. Luật Bóng ném.
Chương 6, Giáo trình Bóng
1.3. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Bóng ném, Đỗ Mạnh Hưng, 2005.
ném

Phần 2:
Thực hành
(54 tiết)

2.1. Kĩ thuật dẫn bóng.
2.2. Kĩ thuật nhận bóng (bắt bóng).

- Tự học tự bồi dưỡng thêm ở
nhà.

- Tự học tự bồi dưỡng thêm ở
nhà, tập thêm các bài tập phát
- Kĩ thuật nhận bóng bằng 1, 2 tay dưới thấp, trên
triển sức mạnh tay ngực.
cao.
- Tập kĩ thuật của cẳng tay.
2.3. Kĩ thuật chuyền bóng.
- Lớp chia thành từng nhóm
- Kĩ thuật ném bóng bằng 1 tay trên vai không có
tự học tự bồi dưỡng thêm
độ dừng.
ngoài giờ học.
- Kĩ thuật ném bóng 1 tay trên vai trong nhảy.
- Đọc tài liệu: Chương 2, 3,4,
- Kĩ thuật ném bóng bằng cẳng tay.
Giáo trình Bóng ném, Đỗ
2.4. Kĩ chiến thuật cá nhân của thủ môn
Mạnh Hưng, 2005.
- Kĩ thuật bắt bóng bằng 2 tay ở ngang ngực.
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- Kĩ thuật của thủ môn trong phòng thủ.
- Kĩ thuật của thủ môn trong tấn công.
2.5. Chiến thuật nhóm
- Chiến thuật nhóm 2 người trong tấn công.
- Chiến thuật nhóm 3 người trong tấn công.
- Chiến thuật nhóm trong phòng thủ.
- Chiến thuật phản công nhanh 1:1.
2.6. Phương pháp tổ chức trọng tài và thi đấu.
Phần 3: Thi
kết thúc học
phần

Thi thực hành 2 nội dung:
- Dẫn bóng tốc độ 30m (giây)
- Tại chỗ ném cầu môn (lần)
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Bóng chuyền (Mã học phần GDT0007)
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ
3. Thông tin về học phần: Lý thuyết và dạy học động tác
3.1. Điều kiện tiên quyết: Các học phần Điền Kinh
3.2. Loại học phần: Đây là học phần bắt buộc đối với tất cả các sinh viên nhằm trang bị về kiến
thức, kĩ năng và luật bóng chuyền cho sinh viên.
4. Phân bố thời gian:
+ Giảng lí thuyết: 0 tiết
+ Dạy học động tác: 30 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Giáo dục thể chất cho sinh viên khối không chuyên biết thực hành kỹ thuật động tác, biết tự tập
luyện các bài tập bổ trợ, biết luật thi đấu bóng chuyền và phương pháp tổ chức trọng tài.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Chương trình môn học đưa ra các kiến thức về:
- Lý thuyết: Giới thiệu môn học bóng chuyền, nguồn gốc và lịch sử bóng chuyền. Đưa ra định
nghĩa, phân loại các kỹ thuật bóng chuyền. Luật bóng chuyền.
- Dạy học động tác: Các kỹ thuật cơ bản trong bóng chuyền
7. Thông tin về giảng viên: (làm chương trình)
Điện thoại

Email

Họ và tên giảng viên
Ths. Tòng Văn Huân
Ths. Lê Thị Nga

0912.577.496 huandhtb@gmail.com

Ths. Lò Tuyến Quân

0972.643.275 lotuyenquan@gmail.com

TS. Nguyễn Văn Chiêm

0915925759

0978.851.512 lengamc@gmail.com

nguyenvanchiem68@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Yêu cầu có mặt ít nhất 80% thời gian lên lớp.
- Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: làm bài tập, chuẩn bị bài, tích lũy kiến thức tự
học.
- Tham gia 2 bài kiểm tra.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
9.2. Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): là điểm trung bình chung của:
- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%.
- Điểm đánh giá ý thức và thái độ trong quá trình học tập, điểm chuyên cần 10%.
- Điểm tiểu luận 10%.
9.3. Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi học phần
Sinh viên được dự thi học phần nếu đạt các yêu cầu sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
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- Làm đầy đủ các bài kiểm tra, tiểu luận.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
1. Th.S. Đinh Văn Lẫm - Giáo trình Bóng chuyền, NXB TDTT, 2006
12.2. Giáo trình tham khảo:
1. Nguyễn Viết Minh – Giáo trình Bóng chuyền, NXB ĐHSP, 2003
2. Đặng Hùng Mạnh – Giáo trình Bóng chuyền, NXB TDTT, 2006
3. Iu.N.KLESEP – A.G.AIRIANX Bóng chuyền, NXB TDTT Hà Nội, 1997
4. Nguyễn Hữu Hùng - Huấn luyện thể lực cho vận động viên bóng chuyền NXB TDTT, 2001.
5. Đinh Lẫm – Nguyễn Bình – Huấn luyện Bóng chuyền, NXB TDTT, 1997
13. Nội dung chi tiết:
Chương
Chương 1
Sơ lược lịch sử
phát triển
(trong đó có 2 tiết
lý thuyết và 26
tiết dạy học động
tác).

Nội dung lên lớp
1.1. Nguồn gốc và lịch sử phát triển:
1.1.1. Nguồn gốc
1.1.2. Lịch sử phát triển
1.2. Quá trình phát triển môn bóng chuyền:
1.2.1. Quá trình phát triển kỹ chiến thuật môn bóng
chuyền.

Nội dung sinh viên
tự học
- Đọc giáo trình bóng
chuyền, Đinh Văn
Lẫm, 2006 NXB
TDTT Hà Nội. Từ
trang 3 - 21

1.2.2. Quá trình phát triển luật thi đấu bóng chuyền.
1.2.3. Quá trình phát triển môn bóng chuyền ở Việt
Nam.
- Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay (Đệm bóng) bàng hai
tay trước mặt - 2 người chuyền bóng thấp tay qua lại.
- Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt - 2
người chuyền bóng cao tay qua lại.
- Thể lực.
1.3. Kiểm tra bài điều kiện 1.

Chương 2
Kỹ thuật bóng
chuyền
(trong đó có 2 tiết
lý thuyết và 28
tiết dạy học động
tác).

1.1. Đặc điểm của tập luyện và thi đấu bóng chuyền:

- Đọc giáo trình bóng
chuyền, Đinh Văn
1.1.1. Đắc điểm
Lẫm, 2006 NXB
1.1.2. Tính chất tác dụng của tập luyện và thi dấu môn
TDTT Hà Nội. Từ
bóng chuyền
trang 22 - 83
1.2. Kỹ thuật thi đấu
1.2.1. Kỹ thuật tấn công
1.2.1.1. Kỹ thuật phát bóng tấn công
1.2.1.2.Các kỹ thuật đập bóng số 4,3,2.
1.2.2. Kỹ thuật phòng thủ
1.2.2.1. Các kỹ thuật chắn bóng, di động chắn bóng
1.2.2.2. Các kỹ thuật trong hoạt động đỡ đập bóng
1.3. Thể lực.
1.4. Kiểm tra bài điều kiện 2.
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- Tham khảo tài liệu
luật bóng chuyền việt
nam hiện hành
- Tập các bài tập di
động theo sự hướng
dẫn của giáo viên
- 2 người chuyền
bóng thấp tay qua lại.

Thi học phần.
Bóng chuyền

* Nội dung thi học phần:
- Chuyền bóng thấp tay bằng hai tay trước mặt
- Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt
- Phát bóng cao tay
- Thể lực
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- Sinh viên ôn tập
các kỹ thuật cơ bản,
chuẩn bị sân bãi
dụng cụ, bóng.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Bóng bàn (Mã học phần GDT0008)
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ
3. Thông tin về học phần: Thực hành
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Điền kinh - Thể dục (Bắt buộc).
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết: 0 tiết.
4.2 Thực hành: 30 tiết.
5. Mục tiêu học phần:
Sinh viên cần nắm vững các vấn đề cơ bản của học phần để tạo cơ sở khoa học cho việc giải
quyết các vấn đề. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về môn bóng bàn trên cơ sở đó
sinh viên tự học, tự rèn luyện để nâng cao năng lực hiểu biết, phương pháp tự tập luyện kỹ thuật, chiến
thuật nhằm nâng cao thành tích thể thao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết
- Nguồn gốc và lịch sử phát triển môn Bóng bàn.
+ Các giai đoạn phát triển của công cụ và kĩ chiến thuật Bóng bàn.
+ Các trường phái đánh bóng trên thế giới
+ Quá trình phát triển bóng bàn Việt Nam
- Sự hình thành vòng cung khi đánh bóng
+ Các góc độ nảy của bóng khi chạm bàn, vợt.
+ Các giai đoạn của bóng khi bay trên không.
+ Điểm tiếp xúc giữa vợt và bóng.
+ Phương pháp thực hiện vòng cung với các đường bóng khác nhau.
- Các nhân tố kĩ thuật
+ Sức mạnh, tốc độ, sức xoáy khi đánh bóng
+ Điểm rơi của bóng
+ Mối liên hệ giữa các nhân tố khi đánh bóng
- Kĩ thuật cơ bản và phương pháp giảng dạy
+ Khái niệm kĩ thuật cơ bản
+ Phân tích một số kĩ thuật cơ bản. Phương pháp giảng dạy kĩ thuật cơ bản.
- Sự thành lập liên đoàn bóng bàn thế giới
- Một số điều luật cơ bản trong môn bóng bàn.
6.2. Thực hành
Thực hiện được một số kĩ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ
thực hành tương đương VĐV cấp 3.
Biết tổ chức quản lí, giảng dạy, có năng lực tổ chức thi đấu và trọng tài, biết vận dụng kiến thức
khoa học vào thực tế công tác.
7. Thông tin về giảng viên: (làm chương trình)
Họ và tên giảng viên

Điện thoại
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Email

TS.Phạm Đức Viễn
Ths. Nguyễn Thị Linh

017518688

ducvientbu@gmail.com

0919713766

nguyenthilinh983@gmail.com

Ths. Lê Quốc Khánh

0914.663.020 lekhanh3020@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tham gia học tập đúng giờ, đủ thời gian theo qui định. Đạt thành tích đẳng cấp 3 bóng
bàn sau khoá học.
- Phải hoàn thành các bài tập được giao trên lớp cũng như ở nhà.
- Dụng cụ và học liệu: Sinh viên tự chuẩn bị trang bị trang phục theo qui định của lớp.
- Tham gia bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
- Tích cực tham gia các hoạt động thể thao quần chúng từ lớp, khoa, trường và ngoài trường.
- Có chế độ sinh hoạt, học tập nghỉ ngơi hợp lý.
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế qui định
- Bài tập trên lớp: Hoàn thành tốt nội dung buổi tập do giáo viên đề ra, ở nhà: tự tập luyện ngoài
giờ học ở trường.
- Dụng cụ - sân bãi: Sinh viên tự trang bị vợt và quả bóng bàn, tập luyện trước tại nhà.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): là điểm trung bình chung của:
+Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%.
+ Điểm đánh giá ý thức và thái độ trong quá trình học tập 10%.
+ Điểm chuyên cần 10%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 70%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp quy định của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, 2 bài kiểm tra học trình được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm:
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính:
1. PGS. Nguyễn Danh Thái, ThS. Vũ Thành Sơn, Bóng bàn - Sách giáo khoa dùng cho sinh viên
các trường Đại học TDTT, NXB – TDTT Hà Nội, 1999
2. Luật Bóng bàn, NXB TDTT Hà Nội, 1997
12.2. Giáo trình tham khảo:
1. TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt - Những kiến thức cơ bản về Bóng bàn – Sách chuyên khảo
dùng cho sinh viên các Trường Đại học TDTT, NXB TDTT Hà Nội, 2009
2. Vũ Thành Sơn – Giáo trình Bóng bàn, Dùng cho các Trương CĐSP, NXB ĐHSP, 2004
3. Huấn luyện kỹ chiến thuật Bóng bàn hiện đại, NXB TDTT Hà Nội, 2001
4. ThS. Vũ Thành Sơn, Huấn luyện thể lực cho vận động viên Bóng bàn - Sách giáo khoa dùng
cho sinh viên các trường Đại học TDTT, NXB TDTT Hà Nội 2006
5. Hướng dẫn tập Bóng bàn, NXB TDTT Hà Nội, 2010
12. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số

Nội dung lên lớp
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Nội dung SV tự học

tiết
Chương 1
Lý thuyết
(6 tiết)

- Nguồn gốc và lịch sử phát triển môn Bóng bàn.

- Sinh viên nắm vững lý
+ Các giai đoạn phát triển của công cụ và kĩ chiến thuyết về môn học bóng bàn
thuật Bóng bàn.
- Nắm được sự hình thành
vòng cung khi đánh bóng,
+ Các trường phái đánh bóng trên thế giới
các yếu tố liên quan đến quá
+ Quá trình phát triển bóng bàn Việt Nam
trình thực hiện kĩ thuật, biết
- Sự hình thành vòng cung khi đánh bóng
liên hệ các kiến thức vào
+ Các góc độ nảy của bóng khi chạm bàn, vợt.
thực tiễn.
+ Các giai đoạn của bóng khi bay trên không.
+ Điểm tiếp xúc giữa vợt và bóng.
+ Phương pháp thực hiện vòng cung với các đường
bóng khác nhau.
- Các nhân tố kĩ thuật
+ Sức mạnh, tốc độ, sức xoáy khi đánh bóng
+ Điểm rơi của bóng
+ Mối liên hệ giữa các nhân tố khi đánh bóng
- Kĩ thuật cơ bản và phương pháp giảng dạy
+ Khái niệm kĩ thuật cơ bản
+ Phân tích một số kĩ thuật cơ bản. Phương pháp
Nghiên cứu tài liệu, cần nắm
giảng dạy kĩ thuật cơ bản.
được phương pháp giảng
- Sự thành lập liên đoàn bóng bàn thế giới
dạy, phương pháp tập luyện.
Các mấu chốt cơ bản khi
- Một số điều luật cơ bản trong môn bóng bàn.
đánh bóng, phán đoán, di
chuyển thực hiện kĩ thuật cơ
bản.
- Xây dựng cảm giác với bóng
- Hình thành động tác mô phỏng

- Ôn thêm kĩ thuật vung vợt
không bóng.

- Phương pháp cầm vợt
- Kỹ thuật di chuyển

Chương 2:
Thực hành
(50 tiết)

- Ôn kĩ thuật líp bóng vào
- Thực hiện kĩ thuật líp bóng thuận tay, trái tay vào tường.
tường từ chậm đến nhanh.
- Ôn kĩ thuật líp bóng trên
- Kỹ thuật líp bóng thuận tay, trái tay trên bàn từ bàn theo đường thẳng
chậm đến nhanh (trên một đường thẳng)
- Ôn kĩ thuật chặn đẩy bóng
thuận tay, trái tay
- Chặn đẩy thuận tay, trái tay
- Gò bóng thuận tay, trái tay
- Phát bóng thuận tay, trái tay
+ Hình thành động tác
+ Tăng cường cảm giác với bóng về lực đánh bóng, - Tập luyện đều đặn để nhanh
chóng hình thành cảm giác
không gian, mức độ xoáy.
với bóng và lực đánh bóng.
+ Tập luyện các đường cơ bản.
- Vụt nhanh thuận tay đường chéo thuận.
- Vụt nhanh thuận tay đường chéo trái
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- Phương pháp tập luyện kĩ thuật tấn công
+ Tăng cường độ chuẩn xác
+ Tăng cường việc sử dụng lực động tác
+ Tăng cường lực ma sát khi đánh bóng
Chương 3:
Tổ chức
thi đấu và
trọng tài
Bóng bàn
(4 tiết)

- Tổ chức thi đấu

- Nghiên cứu các vấn đề giáo
viên giao.

- Nắm luật bóng bàn

- Nắm được phương pháp tổ chức tập luyện và trọng - Lập kế hoạch tổ chức thi
đấu một giải bóng bàn
tài.
- Thực hành kĩ thuật trọng tài
- Phương pháp tiến hành thi đấu.
- Yêu cầu: tăng dần tốc độ khi thực hiện các kĩ thuật - Tích cực thi đấu giao hữu
đơn và đôi.
tấn công.
- Làm quen với phướng pháp thi đấu đơn và thi đấu
đôi.

Thi kết

* Nội dung thi học phần:

học thúc
phần

- Líp bóng thận tay

- Sinh viên ôn tập các kỹ
thuật đã học, chuẩn bị sân bãi
dụng cụ.

- Líp bóng trái tay
- Phát bóng
- Thể lực
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: AEROBIC (Mã học phần GDT0009)
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần: Thực hành.
3.1. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong học phần GDTC bắt buộc.
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 0 tiết.
4.2. Thực hành: 30 tiết.
5. Mục tiêu học phần
5.1. Trang bị cho sinh viên các kĩ năng vận động cơ bản cần thiết trong cuộc sống, các vấn đề cơ
bản của thể dục, các phương pháp thực hiện tối ưu các động tác, cũng như khả năng phối hợp vận động
linh hoạt.
5.2. Áp dụng và hướng dẫn cho người tập phát triển về thể chất, các tố chất thể lực cơ bản và giúp
người học nắm được những động tác cơ bản trong Aerobic để có thể xây dựng được một bài Aerobic
đơn giản góp phần nâng cao thể chất cho người học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lí thuyết
- Khái niệm thể dục Aerobic.
- Lịch sử phát triển môn Aerobic.
- Đặc điểm của Aerobic.
- Cách thức đểm nhạc trong môn Aerobic.
- Cấu trúc buổi lên lớp Aerobic .
- Các động tác cơ bản trong Aerobic.
6.2. Thực hành
- 7 bước cơ bản trong thể dục nhịp điệu
- Bài Aerobic 23 động tác với nhạc.
- Bài khiêu vũ tập thể Macarena.
- Bài khiêu vũ tập thể Bachata.
- Bài khiêu vũ Chachacha
- Bài khiêu vũ Rumba
7. Thông tin (giảng viên làm chương trình)
Họ và tên giảng viên
Ths.Vũ Long Vương
Ths. Tạ Đức Hùng

Điện thoại

Email

0773061988 vuongttb@gmail.com
0979882678 taduchung1988@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Tham gia đầy đủ số tiết của học phần.
8.2. Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: làm bài tập, chuẩn bị bài, tích lũy kiến thức tự
học.
8.3. Tham gia 2 bài kiểm tra điều kiện.
8.4. Tham gia thi kết thúc học phần.
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9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): là điểm trung bình chung của:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ trong quá trình học tập, điểm chuyên cần 20%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
10.1. Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp quy định của học phần.
10.2. Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra học trình được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính.
1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Sinh, 2009, Giáo trình thể dục. NXB TDTT
12.2. Giáo trình tham khảo.
1. PGS Trần Phúc Phong, Nguyễn Thị Hạnh Phúc, 1999, Thể dục nhịp điệu và thể dục đồng diễn,
NXB Giáo dục.
2. TS. Trương Anh Tuấn, 2003 , Giáo trình thể dục, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
13. Chương trình chi tiết
Phần

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1. Khái niệm Aerobic.
Phần I
Lý thuyết
(6 tiết)

2. Lịch sử phát triển môn Aerobic.
3. Đặc điểm của Aerobic.
4. Cách thức đểm nhạc trong môn Aerobic.
5. Cấu trúc buổi lên lớp Aerobic .
6. Cácđộng tác cơ bản trong Aerobic.

1.Bảy bước cơ bản trong thể dục nhịp điệu.
1.1. Chạy hất gót

- Đọc giáo trình thể dục phần
thuật ngữ thể dục trang 58 -63 .
Phần quy tắc và hình thức ghi
động tác thể dục trang 91 -94.
- Nghiên cứu các nội dung đã
học trên lớp.
- Đọc sách luật thể dục nhịp điệu
từ trang 3 -10.
- Tập luyện tất cả các nội dung
đã được học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong
bài học.

1.2. Bật nâng gối
1.3. Đá chếch

- Ôn tập các nội dung đã học
trên lớp và hoàn thiện bài về
nhà.

1.4. Đá ngang
1.5. Hất gót đá trước
1.6. Bật tách chụm
1.7. Bật đổi chân
Phần II
Thực hành
(54 tiết)

2. Bài khiêu vũ tập thể Macarena.
2.1. 16 nhịp nhún gối chuyển tay các tư thế

- Tập luyện tất cả các nội dung
đã được học.

2.2. 16 nhịp nhún gối chuyển chân các tư thế kết - Tập nghe và đếm nhạc trong
hợp quay chuyển hướng.
bài học.
Bài nhảy 32 nhịp quay đổi 4 hướng với nhạc - Ôn tập các nội dung đã học
Macarena chuẩn
trên lớp và hoàn thiện bài về nhà
3. Bài khiêu vũ tập thể Bachata.

- Nhảy nâng gối vuông góc qua
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Bài nhảy đôi gồm 3 vũ hình

từng chân

3.1. Di chuyển ngang
3.2. Di chuyển quay từng người
3.3. Di chuyển đổi đôi
4. Bài Aerobic 23 động tác với nhạc.
4.1. Mở chân kiễng gót
4.2. Chùng gối chuyển trọng tâm
4.3. Tay gập vai

- Tập luyện tất cả các nội dung
đã được học.

4.4. Một tay lên chếch bên

- Tập nghe và đếm nhạc trong
bài học.

4.5. Hai tay lên chếch bên
4.6. Đánh eo tay cao

- Ôn tập các nội dung đã học
trên lớp và hoàn thiện bài về nhà

4.7. Đánh eo tay ngang
4.8. Bật hất gót đánh tay so le
4.9. Bước ngang vỗ tay
4.10. Bật nâng gối vuông góc 2 tay chạm gối
4.11. Chạy hất gót vỗ tay
4.12. Xoay vòng tay gập thân
4.13. Tay ngực
4.14. Tay ngực kết hợp tay
4.15. Bật đá chân hỗn hợp

- Tập luyện tất cả các nội dung
đã được học.

4.16. Bật tách chụm
4.17. Bật hất gót đánh tay so le

- Tập nghe và đếm nhạc trong
bài học.

4.18. Di chuyển chếch trước

4.19. Vỗ tay trước sau kết hợp đá chân đổi tư thế - Ôn tập các nội dung đã học
thành quỳ cao
trên lớp và hoàn thiện bài về nhà
4.20. Lăn qua trái chuyển chống sấp chống đẩy
4.21. Đứng lên dậm chân tại chỗ kết hợp chuyển tay
các tư thế
4.22. Điều hòa.
5.Kiểm tra bài điều kiện số 1
Kiểm tra 2 bài khiêu vũ Macarena và Bachata điểm - Tập luyện tất cả các nội dung
kết thúc là điểm trung bình của 2 bài
đã được học.
6. Bài khiêu vũ Rumba
- Tập nghe và đếm nhạc trong
6.1. Vũ hình tại chỗ
bài học.
6.2. Vũ hình tiến lùi
- Ôn tập các nội dung đã học
trên lớp và hoàn thiện bài về nhà

6.3. Vũ hình mở tiến
6.4. Vũ hình mở lùi
6.5. Vũ hình quay
7. Bài khiêu vũ Chachacha
7.1. Vũ hình tại chỗ
7.2. Vũ hình tiến lùi
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7.3. Vũ hình mở tiến
7.4. Vũ hình mở lùi
7.5. Vũ hình quay
7. Kiểm tra bài điều kiện số 2.

- Tập luyện tất cả các nội dung
Kiểm tra 2 bài khiêu vũ Rumba và Chachacha điểm đã được học.
kết thúc là điểm trung bình của 2 bài
- Tập nghe và đếm nhạc trong
bài học.
8. Thể lực
- Ôn tập các nội dung đã học
trên lớp và hoàn thiện bài về nhà

8.1. Nằm sấp chồng đẩy
8.2. Ke bụng thang gióng
9. Kiểm tra kết thúc học phần
- Bài Aerobic 23 động tác

- Sinh viên được bốc thăm và thực hiện một trong
- Sinh viên ôn tập các nội dung
bốn bài khiêu vũ đã được học để thực hiện
đã học và chuẩn bị sân bãi dụng
- Thể lực (chống đẩy và ke bụng thang gióng)
cụ phục vụ thi kết thúc học
phần.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thể dục nhịp điệu (Mã học phần GDT0010)
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần: Thực hành.
3.1. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong học phần GDTC1 bắt buộc.
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 0 tiết.
4.2. Thực hành: 30 tiết.
5. Mục tiêu học phần
5.1. Trang bị cho sinh viên các vấn đề cơ bản của thể dục nhịp điệu, các phương pháp tập luyện
môn Thể dục nhịp điệu, cũng như khả năng phối hợp vận động linh hoạt.
5.2. Áp dụng và hướng dẫn cho người tập luyện phát triển các tố chất thể lực và kỹ năng vận động
cần thiết trong cuộc sống.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lí thuyết
- Lịch sử phát triển thể dục nhịp điệu.
- Khái niệm môn thể dục nhịp điệu.
- Đặc điểm của thể dục nhịp điệu
- Cấu trúc buổi lên lớp thể dục nhịp điệu.
- Biên soạn và phương pháp giảng dạy thể dục nhịp điệu.
6.2. Thực hành
Học kì I
- Chạy khởi động
- Bài thể dục buổi sáng 9 động tác.
- Khởi động xoay các khớp: khớp cổ tay, khớp khuỷu tay, khớp vai, khớp cổ, khớp cổ chân, khớp
gối, khớp háng, khớp lưng, khớp hông.
- Ép dẻo: ép dọc, ép ngang, đè dẻo lưng, dẻo vai…
- Bảy bước cơ bản trong thể dục nhịp điệu
- Bài thể dục nhịp điệu tay không 16 động tác.
- Các bài tập thể lực như: chống đẩy, ke bụng, nhảy dây ngắn, chạy biến tốc 30m, 50m chạy
800m, các bài tập thể lực phối hợp…
Học kì II
- Chạy khởi động
- Bài thể dục phát triển chung.
- Khởi động xoay các khớp: khớp cổ tay, khớp khuỷu tay, khớp vai, khớp cổ, khớp cổ chân, khớp
gối, khớp háng, khớp lưng, khớp hông.
- Ép dẻo: ép dọc, ép ngang, đè dẻo lưng, dẻo vai…
- Bảy bước cơ bản trong thể dục nhịp điệu
- Các tư thế cơ bản của tay: tay chếch bên, tay ngang, tay cao, tay trước
- Các tư thế cơ bản của bàn tay: xòe, nắm, duỗi- khép
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- Các bước di chuyển trong bài kết hợp tay( dựa vào 7 bước cơ bản)
- Xếp tháp nhóm 2, 3, 4 người
- Nhóm động tác khó: nhóm A động lực, B tĩnh lực, C bật và nhảy, D mềm dẻo và thăng bằng
- Cách nghe nhạc, đếm nhạc và chọn nhạc phù hợp
- Bài thể dục nhịp điệu nhóm 6 – 8 người kết hợp với âm nhạc tự chọn(do nhóm sinh viên tự biên
soạn bài), dài từ 1 phút 45 giây đến 2 phút
- Bài thể dục Rumba Fitness
- Các bài tập thể lực như: chống đẩy, ke bụng, nhảy dây ngắn, chạy biến tốc 30m, 50m chạy
800m, các bài tập thể lực phối hợp…
7. Thông tin về giảng viên (làm chương trình
Họ và tên giảng viên
Ths.Vũ Long Vương
Ths. Tạ Đức Hùng

Điện thoại

Email

0773061988 vuongttb@gmail.com
0979882678 taduchung1988@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Tham gia đầy đủ số tiết của học phần.
8.2. Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: làm bài tập, chuẩn bị bài, tích lũy kiến thức tự
học.
8.3. Tham gia 2 bài kiểm tra điều kiện.
8.4. Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): là điểm trung bình chung của:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%. (2 bài)
=> Bẩy bước khởi động chuyên môn.
=> Bài Thể dục nhịp điệu 16 động tác không có nhạc.
+ Điểm đánh giá ý thức và thái độ trong quá trình học tập 10%.
+ Điểm chuyên cần 10%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
10.1. Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp quy định của học phần.
10.2. Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra điều kiện được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính.
1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Sinh, 2009, Giáo trình thể dục. NXB TDTT
12.2. Giáo trình tham khảo.
1. PGS Trần Phúc Phong, Nguyễn Thị Hạnh Phúc, 1999, Thể dục nhịp điệu và thể dục đồng diễn,
NXB Giáo dục.
2. TS. Trương Anh Tuấn, 2003 , Giáo trình thể dục, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
13. Chương trình chi tiết
Phần

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học
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1. Lịch sử phát triển thể dục nhịp điệu.
Phần I
Lý thuyết
(6 tiết)

2. Khái niệm môn thể dục nhịp điệu.
3. Đặc điểm của thể dục nhịp điệu
4. Cấu trúc buổi lên lớp thể dục nhịp điệu.
5. Biên soạn và phương pháp giảng dạy thể
dục nhịp điệu.

Học kì I

- Đọc giáo trình thể dục phần thuật
ngữ thể dục trang 58 -63 . Phần quy
tắc và hình thức ghi động tác thể
dục trang 91 -94.
- Nghiên cứu các nội dung đã học
trên lớp.
- Đọc sách luật thể dục nhịp điệu từ
trang 3 -10.
- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.

1. Chạy khởi động
2. Bài thể dục buổi sáng 9 động tác.
2.1 Vươn thở

- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.

2.2 Tay ngực
2.3 Nghiêng lườn
2.4 Lưng bụng
2.5 Vặn mình

- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.

2.6 Đá chân
2.7 Phối Hợp

- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.

2.8 Bật nhảy
2.9 Điều hòa

- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.

3. Khởi động xoay các khớp:

Phần II

- Khởi động xoay các khớp: khớp cổ tay, khớp
khuỷu tay, khớp vai, khớp cổ, khớp cổ chân,
khớp gối, khớp háng, khớp lưng, khớp hông.

Thực hành

4. Ép dẻo: ép dọc, ép ngang, đè dẻo lưng, dẻo
vai…

(54 tiết)

5. Bảy bước cơ bản trong thể dục nhịp điệu
5.1. Diễu hành
5.2. Chạy bộ

- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.

5.3. Bật cách quãng
5.4. Nâng gối

- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.

5.5. Bật Jack
5.6. Bật lunge
5.7. Đá cao
6. Bài thể dục nhịp điệu tay không 16 động
tác.
6.1 Bước bộ tại chỗ
6.2 Di chuyển ngang
6.3 Di chuyển ngang, chéo chân, nghiêng lườn
6.4 Đứng, 1 chân tỳ trước, tay gập tay duỗi
6.5 Bước ngang đẩy hông
6.6 Đứng, 1 chân nâng gối, tay gập tay duỗi
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6.7 Hất gót vỗ tay
6.8 Đứng, đẩy hông trái phải
6.9 Lưng bụng
Kiểm tra bài điều kiện 1
6.10 Bước ngang, chéo tay, chéo chân
6.11 Lưng bụng, nghiêng lườn
6.12 Bước chéo vỗ tay
6.13 Chạy hất gót, nghiêng người vỗ tay
6.14 Nhún, bước ngang, gập khuỷu
6.15 Bật nhảy, co gối, đá chân
6.16 Điều hòa

- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.

Kiểm tra bài điều kiện 2

- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.

7. Các bài tập thể lực như:

- Chống đẩy, ke bụng, nhảy dây ngắn, chạy 30
- 50m chạy 800m, các bài tập thể lực phối - Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.
hợp…
Học kì II
1. Chạy khởi động
2. Bài thể dục phát triển chung.
2.1 Tay ngực
2.2 Nghiêng lườn
2.3 Lưng bụng
2.4 Vặn mình
2.5 Đá chân
2.6 Phối hợp
2.7 Bật nhảy
3. Khởi động xoay các khớp:
- Khởi động xoay các khớp: khớp cổ tay, khớp
khuỷu tay, khớp vai, khớp cổ, khớp cổ chân,
khớp gối, khớp háng, khớp lưng, khớp hông.
4. Ép dẻo: ép dọc, ép ngang, đè dẻo lưng, dẻo
vai…
5. Ôn lại bảy bước cơ bản trong thể dục
nhịp điệu
5.1. Diễu hành
5.2. Chạy bộ
5.3. Bật cách quãng
5.4. Nâng gối
5.5. Bật Jack
5.6. Bật lunge
5.7. Đá cao
6. Các tư thế cơ bản của tay:
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6.1 Tay chếch bên
6.2 Tay ngang
- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.

6.3 Tay cao
6.4 Tay trước

- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.

6.5 Các tư thế cơ bản của bàn tay:
6.6 Xòe

- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.

6.7 Nắm
6.8 Duỗi- khép
7. Các bước di chuyển trong bài kết hợp
tay( dựa vào 7 bước cơ bản)
8. Xếp tháp
8.1 Nhóm 2 người
8.2 Nhóm 3 người
8.3 Nhóm 4 người
9. Nhóm động tác khó:
A Động lực
B Tĩnh lực
C Bật và nhảy
D Mềm dẻo và thăng bằng
10. Cách nghe nhạc, đếm nhạc và chọn nhạc
phù hợp
Kiểm tra bài điều kiện 3
11. Bài thể dục nhịp điệu nhóm 6 – 8
người(do nhóm sinh viên tự biên soạn bài),
dài từ 1 phút 45 giây đến 2 phút
12. Bài thể dục Rumba Fitness
12.1 Di chuyển trái phải
12.2 Đứng, di chuyển tay trái phải
12.3 Xoay hông
12.4 Đi sang ngang 2 bước
12.5 Di chuyển tiến lùi
Kiểm tra bài điều kiện 4

- Tập luyện tất cả các nội dung đã
13. Các bài tập thể lực như: chống đẩy, ke được học.
bụng, nhảy dây ngắn, chạy 30 - 50 m, chạy - Tập nghe và đếm nhạc trong bài
800m, các bài tập thể lực phối hợp…
học.
14. Thi kết thúc học phần

- Ôn tập các nội dung đã học trên
- Bài Thể dục nhịp điệu tay không 16 động tác lớp và hoàn thiện bài về nhà.
kết hợp với nhạc.
- Bài thể dục nhịp điệu kết hợp với âm nhạc
nhóm 6 – 8 người(do sinh viên biên soạn)
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (Mã học phần: NLT0048)
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: KhôngTiếng anh 1. Tiếng Anh 2
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 15 tiết tín chỉ
4.2. Bài tập 30 tiết tín chỉ
4.3. Thực hành: 0 tiết tín chỉ
5. Mục tiêu học phần:
Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, nền tảng về kiến thức ngôn ngữ
chuyên ngành công nghệ thông tin thông qua từ vựng, thuật ngữ, chức năng diễn ngôn, năng lực ngôn
ngữ.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ:
Có khả năng sử dụng tiếng anh trong công nghệ thông tin vào đời sống thường ngày.
Sử dụng được từ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin để mô tả các bộ phận của máy
tính, các chương trình của máy tính, cấu hình của máy tính.
Dự đoán được nghĩa của từ tiếng Anh chuyên ngành thông qua một định nghĩa ngắn của một khái
niệm nào đó liên quan đến máy tính.
Ứng dụng được tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin trong học tập.
7. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:
Điện thoại:
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp , thảo luận theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Tự rèn luyện kỹ năng tại nhà theo hướng dẫn, những nguồn tài liệu được giáo viên gợi ý như
một số giáo trình hoặc một số trang web cụ thể.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
Quy định trọng số điểm như sau:
+ Điểm bộ phận: (50%)
Điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập + điểm thi giữa học phần (2 bài kiểm tra):
30%
Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 10%
Điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần10%
+ Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
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Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập được quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
Santiago Remacha Esteras, Elena Marco Fabre. ( 2007). Professional English in Use ICT.
Cambridge University Press
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Santiago Remacha Esteras. ( 2007). Infortech English for computer users. Cambridge
University Press
2. VN- Guide ( 2002) English for computer science. NXB Thống kê
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số
tiết
1.Living with
computers
2. A typical
PC ( 3)

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

- Computers: friend or foe?
- Things we can do on the computer
- Computer essentials

Computer essentials
(p3-10)
Infortech English for
computer users.

- Part of computer
- Function of a PC: input; processing; output; storage

1.Typical of
computer
systems
2.Input
devices: type,
click and talk
(3)
1.Input
devices: the
eyes of your
PC

-From mainframe to wearable computers
- Interacting with your computer
- the keyboard
- The voice input

- Scanners
- Digital cameras
- Digital videos cameras and webcams
- technical detail

1.Output
devices:
display
screens

-CRTs and LCDs

1.Disk and
drives

Infortech English for
computer users

- The mouse

2.Output
devices:
Printers (3)

2. Processing
(3)

- Inside the systems
(p11- 15)

-Capture
favourite
(p27- 31)

your
image

Infortech English for
computer users

- Types of printers

- Big screen: plasma and projection TVs
The processor

- Flash
(p57- p61)

memory

Infortech English for
computer users -

- RAM and ROM
- Units of memory
- Magnetic storage

- Optical storage (p
52- p56)

- Optical storage
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2.Operating
system and
the GUI (3)

- removable flash memory
- Types of software: the operating system

Infortech English for
computer users

- The Graphical User Interface
- System utilities

1.Word
processing
features (2)

- Word processing
features

- Word processing

(p68- p72)

- Test

2. Test 1

- Infortech English
for computer users

1.Spreadsheet
s and
databases

- Spreadsheets and
databases
(p73p77)

2.Graphic
and design (
3)

- Spreadsheet basics
- Parts of a database

Infortech English for
computer users

- Types of graphics software

-Programming language
1.Programmi
ng
2. ICT
systems (3)

- Steps in writing a program
- ICT systems: components and functions
- Types of systems

-Program design and
computer language
(p120- p128)
Infortech English for
computer users

- Types of devices and services
- Computers and jobs: New ways, new profiles
- LANs
- Network topology
1.Networks
2.Faces of the
Internet (3)

- WANs

-Network
144)

- What the Internet is

The Web (p84- p88)

- Getting connected

Infortech English for
computer users

- Component of the Internet

(

p140-

-What an email is
- Anatomy of an email
1.Email
2. The World
Wide Web

- The internet and
email ( p79- p83)

- spam
- Mailing lists and Newsgroups

Infortech English for
computer users

- What the web is
- How to surf the web
- What you can do on the web
- HTML
- Basic elements

1.Web design
2.Prefixes

- Web design (p114118)

- Video, animations and sound
- Common prefixes

Infortech English for
computer users

- Verb prefixes
- The prefixes e- and cyber-

91

- Common suffixes
1.Suffixes

- Jav (p125- p129)

-Word families

2.Compounds

-We love “wares”

(3)

-Compound nouns

Infortech English for
computer users

-Compound adjectives
- What collocation is
1.Collacations
2.Defyning
and
Classifying

- New technologies
(p150- p154)

-Some types of collocation
-Describing function
-Classifying from general to specific

Infortech English for
computer users

-Classifying from specific to general
1.Qualifying
and
comparing
2.Describing
technical
processes (3)

- Choosing a computer

-Videos game (p145p149)

- Comparing qualities
- A technical process: How VOIP works
- The use of the passive

Infortech English for
computer users

- Sequencing a process

1. Test 2 (1)

- Post – test

2.Review (2)

- Giving feedback

-Mutimedia
p149)

(p145-

Infortech English for
computer users
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học. Mã học phần: KHH0001
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin; Tâm lí học; Giáo dục học.
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 24 tiết
4.2. Bài tập: 6 tiết
5. Mục tiêu của học phần
- Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết ban đầu về lý luận cơ bản về khoa học và phương pháp
nghiên cứu khoa học.
- Nắm được logic của một đề tài khoa học, lập đươc quy trình và có những kỹ thuật cơ bản để
thực hiện quy trình một đề tài khoa học.
- Sau khi học xong học phần này, sinh viên biết cách tiến hành nghiên cứu khoa học độc lập. Trên
cơ sở đó có thái độ đúng đắn, có hứng thú nghề nghiệp, có kỹ năng giáo dục học sinh sau khi ra trường.
6. Mô tả vắn tắt học phần
Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học được chia thành 04 chương:
+ Chương 1: Những vấn đề chung về khoa học và nghiên cứu khoa học.
+ Chương 2: Nhiệm vụ của giai đoạn chuẩn bị trong nghiên cứu khoa học.
+Chương 3: Nhiệm vụ của giai đoạn thực hiện đề tài trong nghiên cứu khoa học.
+Chương 4: Nhiệm vụ của giai đoạn hoàn thành đề tài trong nghiên cứu khoa học.
7. Thông tin về giảng viên
Stt
Họ và tên
Số điện thoại
Email
1

TS. Mai Trung Dũng

0978747516

maidung18101976@gmail.com

2

TS. Nguyễn Quốc Thái

0912994644

nguyenquocthaidhtb@gmail.com

3

ThS. Vũ Thị The

0899805086

vuthithe80@gmail.com

4

ThS. Vũ Anh Tuấn

0947144140

vuanhtuansl@gmail.com

5

ThS. Phan Thị Vóc

0974840925

vocpt@utb.edu.vn

8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự đủ số tiết lí thuyết theo quy chế
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của giảng viên
- Làm đủ các bài kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên.
- Dự thi học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Chuyên cần (trọng số 10%)
9.3. Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia học tập, thảo luận (trọng số 20%)
9.4. Kiểm tra giữa kì (trọng số 20%)
9.5. Thi kết thúc học phần (trọng số 50%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra, tham gia các buổi thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Học liệu
12.1. Học liệu bắt buộc
[1] Nguyễn Văn Hồng (2005), Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu khoa học giáo dục, Tài liệu
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lưu hành nội bộ.
[2] Vũ Cao Đàm ( 1996), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà
Nội.
[3] Lưu Xuân Mới (2003), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb ĐHSP, Hà Nội.
12.2. Học liệu tham khảo
[4] Nguyễn Sinh Huy (1999), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục Hà Nội.
[5] Phạm Viết Vượng (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Đại học Quốc gia, Hà
Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Chương 1
Những vấn đề chung
về khoa học và
nghiên cứu khoa học
(3 tiết)

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Khoa học và Công nghệ
- Nghiên cứu trong tài liệu
1.1.1. Khái niệm khoa học
[1], [2] [3] và trả lời các câu
1.1.2. Khái niệm công nghệ
hỏi cuối chương
1.1.3. Mối quan hệ giữa khoa học và công
nghệ
1.2. Nghiên cứu khoa học
1.2.1. Khái niệm về nghiên cứu khoa học
1.2.2. Các loại hình nghiên cứu khoa học
1.2.3. Đặc trưng của nghiên cứu khoa học
1.2.4. Chức năng của nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu trong tài liệu
[1], [2] [3] và trả lời các câu
hỏi cuối chương

1.3. Cơ sở phương pháp luận trong - Nghiên cứu trong tài liệu
NCKH
[1], [2] [3] và trả lời các câu
1.3.1. Khái niệm
hỏi cuối chương
1.3.2. Các quan điểm phương pháp luận
trong NCKH
a. Quan điểm duy vật biện chứng
b. Quan điểm hệ thống - cấu trúc
c. Quan điểm lôgic - lịch sử
d. Quan điểm thực tiễn
Chương 2
Nhiệm vụ của giai
đoạn chuẩn bị trong
nghiên cứu khoa học
(14 tiết lí thuyết, 5 tiết
bài tập)

1.1. Xây dựng chương trình nghiên cứu
1.1.1. Xác định đề tài nghiên cứu
1.1.1.1. Khái niệm đề tài nghiên cứu
1.1.1.2. Phân loại đề tài nghiên cứu
1.1.1.3. Lựa chọn đề tài nghiên cứu
1.1.4. Đặt tên cho đề tài nghiên cứu
1.1.2. Soạn đề cương nghiên cứu
1.1.3. Lập kế hoạch nghiên cứu.

- Nghiên cứu trong tài liệu
[1], [2], [3] và tóm tắt các
nội dung chính

1.2. Chọn mẫu trong nghiên cứu
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Tầm quan trọng của việc chọn mẫu.
1.2.3. Dung lượng mẫu
1.2.4. Các cách chọn mẫu cơ bản

- Nghiên cứu trong tài liệu
[1], [2], [3] và tóm tắt các
nội dung chính
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1.3. Thang đo và các loại thang đo
1.3.1. Khái niệm thang đo
1.3.2. Các loại thang đo cơ bản

- Nghiên cứu trong tài liệu
[1], [2], [3] và tóm tắt các
nội dung chính

1.4. Các phương pháp nghiên cứu khoa - Nghiên cứu trong tài liệu
học
[1], [2], [3] và tóm tắt các
1.4.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý nội dung chính
luận
1.4.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu
thực tế
4.1.2.1. Phương pháp quan sát.
4.1.2.2. Phương pháp trắc nghiệm
4.1.2.3. Phương pháp thực nghiệm
4.1.2.4. Phương pháp điều tra viết
4.1.2.5. Phương pháp trò chuyện
4.1.2.6. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm
hoạt động
4.1.2.7. Phương pháp nghiên cứu cá thể
4.1.2.8. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia
1.4.3. Nhóm Phương pháp thống kê toán
học
1.4.3.1. Tần suất
1.4.3.2. Trung bình cộng
1.4.3.3. Số trung vị
1.4.3.4. Độ lệch chuẩn
1.4.3.5. Hệ số tương quan

Chương 3
Nhiệm vụ của giai
đoạn thực hiện đề tài
trong nghiên cứu
khoa học (4 tiêt lí
thuyết, 1 tiết bài tập)

* Bài tập:
- Tập xây dựng đề cương,
- Sắp xếp tài liệu tham khảo.
- Làm các bài tập về cách tính dung lượng
và chọn mẫu.
- Tập kĩ thuật thực hiện các phương pháp.
- Thực hành các dạng bài tập về tính số
trung vị, độ lệch chuẩn, hệ số tương quan.

- Chọn đề tài
- Soạn đề cương
- Trả lời các câu hỏi và bài
tập cuối chương trong tài
liệu 1

3.1. Xây dựng khung lí thuyết của đề tài
3.1.1. Khái niệm khung lý thuyết
3.1.2. Kỹ thuật xây dựng khung lý thuyết

- Nghiên cứu trong tài liệu
[1], [2], [3] và tóm tắt các
nội dung chính

3.2. Thu thập thông tin
- Nghiên cứu trong tài liệu
3.2.1. Chọn thời điểm để thu thập thông tin. [1], [2], [3] và tóm tắt các
3.2.2. Lập biểu đồ theo dõi tiến độ nghiên nội dung chính
cứu
3.2.3. Tiến hành thu thập thông tin cá biệt
3.3. Xử lí thông tin
3.3.1. Cách xử lý thông tin
3.3.2. Cách lập bảng
3.3.3. Phân tích số liệu
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- Nghiên cứu trong tài liệu
[1], [2], [3] và tóm tắt các
nội dung chính

* Bài tập: Tập xử lí thông tin, lập bảng và Trả lời các câu hỏi và bài tập
phân tích kết quả từ bảng.
cuối chương trong tài liệu 1
Chương 4
Nhiệm vụ của giai
đoạn hoàn thành đề
tài trong nghiên cứu
khoa học (2 tiêt lí
thuyết)

4.1. Một số công trình nghiên cứu khoa - Nghiên cứu trong tài liệu
học
[1], [2], [3] và tóm tắt các
4.1.1. Bài báo khoa học
nội dung chính
4.1.2. Báo cáo khoa học
4.1.3. Đề tài nghiên cứu
4.1.4. Luận văn, luận án
4.1.5. Sách giáo khoa, sách chuyên khảo.
2. Cách trình bày đề tài nghiên cứu khoa
học
3. Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa
học

Kiểm tra 1 tiết
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: TIN HỌC CƠ BẢN - Mã học phần: TMT0060
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết:

30 tiết

4.2. Thực hành:

15 tiết

5. Mục tiêu của học phần:
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về Tin học; Biết cách giao tiếp với máy tính và sử dụng một số
phần mềm thông dụng; Khai thác thông tin trên Internet.
- Nâng cao khả năng khai thác có hiệu quả các máy tính hiện đại cho sinh viên; rèn luyện cho sinh
viên khả năng áp dụng CNTT vào giảng dạy.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Cung cấp một số kiến thức đại cương về tin học, xử lí thông tin, cấu tạo và chức năng cơ bản của
máy tính. Có kiến thức tổng quát về hệ điều hành và cách giao tiếp, sử dụng hệ điều hành Microsoft
Windows. Sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel và trình chiếu PowerPoint.
Trang bị kiến thức cơ bản về lập trình thông qua việc sử dụng công cụ Alice để lập trình.
7. Thông tin giảng viên: Tất cả các giảng viên tin học
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận...
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
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12.1. Giáo trình chính
[1]. Quách Tuấn Ngọc, 2001, Giáo trình Tin học căn bản, Nhà xuất bản thống kê
12.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyễn Đình Tê, Tạ Minh Châu, Hoàng Đức Hải. Giáo trình Windows - Winword - Excel.
Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.
13. Nội dung chi tiết học phần:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1. Thông tin và biểu diễn thông tin trong
máy tính điện tử
1.1 Lịch sử phát triển của
máy tính điện tử
2. Các thành phần cơ bản của máy tính điện
Phần I: Những
hiểu biết cơ bản
về tin học
(02LT)

tử
2.1. Phần cứng (hardware)
2.2. Phần mềm (software)
3. Hệ điều hành windows
3.1. Giới thiệu hệ điều hành Windows
3.2. Windows Explorer

1.2 Tìm hiểu về hệ thống
máy tính, các thiết bị của hệ
thống. Tìm hiểu về thông tin
và quá trình xử lí thông tin
trong máy tính điện tử
1.3 Các lĩnh vực nghiên cứu
của tin học

3.3. Quản lí tệp tin và thư mục
1.1. Giới thiệu
Phần II: Soạn
thảo văn bản với
Microsoft Word
Chương 1. Các
thao tác cơ bản,
định dạng văn
bản
(02LT+2TH)

1.2. Các thành phần cơ bản trên màn hình
Word
1.3. Cách gõ văn bản tiếng việt
1.4. Định dạng văn bản
1.4.1. Định dạng đoạn văn bản.
1.4.2. Tạo ký tự drop cap
1.4.3. Kẻ đường viền và tô nền
1.4.4. Đánh dấu (bullets) và đánh số thứ tự
(numbering)

Tìm hiểu: Các chức năng của
phần mềm soạn thảo văn bản
Word, nguyên tắc cơ bản
trong soạn thảo văn bản.
Thực hành: Các lệnh định
dạng văn bản

1.4.5. Văn bản dạng cột (columns)
1.4.6. Sử dụng các tab
2.1. Hình ảnh (picture)
2.1.1. Chèn các hình ảnh
Chương 2. Thao
tác trên các đối
tượng hình
(02LT+2TH)

2.1.2. Định dạng và chỉnh sửa các hình ảnh
2.2. Hộp văn bản (text box)
2.3. Chèn chữ nghệ thuật (Word art)
2.4. Tạo hình vẽ theo mẫu

Thực hành: Các lệnh về hình
ảnh, chữ nghệ thuật, vẽ..

2.4.1. Thanh công cụ vẽ (Drawing toolbar)
2.4.2. Chèn các hình vẽ AutoShape
2.4.3. Làm việc với các đối tượng vẽ

Chương 3. Bảng
biểu
(02LT+2TH)

3.1.Cách tạo bảng

Thực hành: các lệnh tạo, định
dạng bảng biểu…

3.2. Các thao tác trên bảng
3.2.1. Chèn hàng, cột và ô
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3.2.2. Xóa bảng, hàng, cột và ô
3.2.3. Điều chỉnh kích cỡ của các ô
3.2.4. Ghép ô và tách ô
3.2.5. Điền số thứ tự cho bảng
3.2.6. Sắp xếp dữ liệu trong Table
3.2.7. Thực hiện các phép tính trong bảng
3.2.8. Các định dạng cơ bản trên bảng
Chương 4. Phân
phối văn bản
(01LT+1TH)
Phần III: Xử lý
bảng tính với
Microsoft Excel
Chương 1. Giới
thiệu Microsoft
Excel

4.1. Lưu văn bản với các định dạng phổ biến
4.2. Bảo mật trong văn bản word
4.3. Văn bản và email
4.4. Lưu văn bản trực tuyến
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Cấu trúc của một workbook
1.3. Các kiểu dữ liệu trong Excel

Tìm hiểu: Chức năng, khái
niệm của bảng tính điện tử.

1.4. Các loại địa chỉ và các thông báo lỗi Thực hành:
thường gặp

(01LT+1TH)
2.1. Cú pháp chung và cách sử dụng
2.1.2. Cú pháp chung
2.1.3. Cách sử dụng hàm
Chương 2. Sử
dụng hàm trong
Excel
(04LT+4TH)

2.2. Các hàm thông dụng
2.2.1. Các hàm toán học
2.2.2. Các hàm thống kê (Statistical)

Thực hành: thao tác sử dụng
hàm, làm bài tập

2.2.3. Các hàm Logic (Logical)
2.2.4. Các hàm xử lý chuỗi (Text)
2.2.5. Các hàm tìm kiếm (Lookup &
Reference)
3.1. Các loại biểu đồ
3.2. Các thành phần của biểu đồ

Chương 3. Biểu
đồ trong Excel
(01LT+1TH)

3.3. Các bước dựng biểu đồ
3.3.1. Chuẩn bị dữ liệu cho biểu đồ
3.3.2. Các thao tác tạo biểu đồ

Thực hành: thao tác vẽ biểu
đồ

3.3.3. Chỉnh sửa biểu đồ
3.3.4. Định dạng biểu đồ
Chương 5. Tìm
kiếm, sắp xếp,
lọc và tổng hợp
dữ liệu trong
Excel

5.1. Tìm kiếm dữ liệu
5.2. Sắp xếp dữ liệu

Thực hành: Định dạng, in ấn
file excel

5.3. Lọc dữ liệu
5.4. Tổng hợp dữ liệu

(02LT+3TH)
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Chương 4. Định
dạng và in ấn
trong Excel
(01LT+1TH)
Phần IV: Trình
diễn với
Microsoft Power
Point
(02LT+3TH)

4.1. Định dạng trang in (page setup)
4.2. Xem trước kết quả in (print preview)
4.3. Thực hiện in (print)
1. Tạo một bản trình diễn
1.5. Tạo trình diễn sử dụng Design Template
1.6. Tạo trình diễn trống Blank Presentation
2. Làm việc với Slide Master
3. Thao tác trên các slide
4. Tạo các hiệu ứng hoạt hình
5. Thiết lập tùy chọn cho bản trình chiếu
6. Xuất bản một tệp tin Power Point

1.1. Giới thiệu Microsoft
Power Point
1.2. Khởi động, thoát khỏi
Microsoft Power Point
1.3. Màn hình của
powerpoint
1.4. Định dạng cách trình bày
nội dung Slide

1. Giới thiệu về Alice.
2. Một số khái niệm của Alice
2.1. Khái niệm về Virtual World
2.2. Khái niệm về Objects và mô hình 3D
2.3. Định nghĩa về hướng và chiều trong
Alice
2.4. Định nghĩa trung tâm của một object
Phần V. Lập
trình với công cụ
Alice
(10LT+10TH)

2.5. Định nghĩa vị trí của một object
2.6. Tạo chuyển động
3. Các thao tác cơ bản trong lập trình sử dụng
công cụ Alice
4. Tạo đoạn phim hoạt hình ngắn đơn giản.
5. Kết hợp hai đối tượng có sẵn trong
GALLERY tạo thành nhân vật mới
6. Cách setup phông nền, nhạc … vào đoạn
phim.
7. Tạo hành động cho các đối tượng dễ dàng
và nhanh chóng
8. Xuất sản phẩm ra tập tin video.
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Tìm hiểu về công cụ lập trình
Alice. Các thành phần cơ bản
của cửa sổ chương trình

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: QUẢN LÝ DỰ ÁN - Mã học phần: TMT0061
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập:

20 LT + 10 BT

4.2. Thực hành:

0 tiết

5. Mục tiêu học phần:
Môn học này giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về phương pháp quản lý dự án.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nguyên tắc quản lý dự án cơ bản. Xây dựng kế hoạch. Ước lượng chi phí và tài nguyên. Xây
dựng và quản lý đội ngũ. Quan hệ khách hàng. Phân bổ tài nguyên. Theo dõi và kiểm soát tiến trình
thực hiện. Sử dụng công cụ trong Quản lý dự án.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Giang Thành Trung

SĐT: 0982527337

ThS. Nguyễn Văn Hải

SĐT: 0975226238

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
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[1] Joshep Heagney (2018), Quản trị dự án - Những nguyên tắc căn bản, Nhà xuất bản Lao động
- Xã hội
12.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Lưu Trường Văn, Lê Hoài Long (2015), Quản lý dự án và hướng dẫn sử dụng phần mềm MS
Project, Nhà xuất bản xây dựng
[3] Gary R. Heerkens (2002), Project Management, McGraw-Hill
[4] Robert Wysocki, Rudd McGary (2014), Effective Project Management (7th Edition), Wiley
Publishing
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Giới thiệu
1.2. Khoa học quản lý nói chung
Chương 1. Mở
đầu
(3 LT)

1.3. Sơ lược về sự phát triển các tư tưởng quản
lý
1.8. Các pha của dự án và vòng
1.4. Dự án là gì
đời dự án - Trang 11 [1]
1.5. Quản lý dự án là gì
1.6. Người quản lý dự án
1.7. Tiến trình quản lý dự án
2.1. Xác định vai trò trách nhiệm trong dự án
2.2. Tài liệu mô tả dự án

Chương 2. Lập 2.3. Bảng công việc
kế hoạch dự
2.4. Ước lượng thời gian
án
2.5. Xác định rủi ro
(7 LT + 5 BT) 2.6. Lập tiến độ thực hiện

2.9. Quản lý sự thay đổi Trang 48 [1]

2.7. Phân bố lực lượng, tài nguyên
2.8. Tính chi phí cho dự án
3.1. Sử dụng phần mềm để trợ giúp quản lý dự
án
Chương 3. Các
công cụ hỗ trợ
quản lý dự án

3.2. Sơ đồ luồng công việc

(7 LT + 5 BT)

3.5. Quản lý chi phí

3.8. Kết hợp giữa phần mềm
MS Project với các phần mềm
khác để hỗ trợ quản lý dự án Tìm hiểu trên Internet

3.3. Hồ sơ dự án
3.4. Quản lý thời gian
3.6. Quản lý chất lượng
3.7. Quản lý nhân sự
4.1. Các đặc điểm của dự án CNTT

Chương 4.
Quản lý, kiểm
soát dự án
(3 LT)

4.2. Kiểm soát dự án
4.3. Khoán ngoài - Mua sắm

4.6. Chuẩn CMMI - Tìm hiểu
trong [5]

4.4. Kết thúc dự án
4.5. Một số văn bản pháp quy liên quan đến tổ
chức và triển khai dự án
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - Mã học phần: TMM0062
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
- Cung cấp các kiến thức và kỹ năng làm việc với các ngôn ngữ lập trình trực quan như Scratch,
Logo,…
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Ngôn ngữ lập trình Scratch
- Ngôn ngữ lập trình Logo
- Một số công cụ trực quan khác
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Nguyễn Duy Hiếu

Điện thoại: 0972.78.2203

- ThS. Phạm Đình Thành

Điện thoại: 0988.81.1127

8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham gia học tập, thảo luận nhóm trên lớp.
- Thực hành và làm bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng viên.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
[1] Nguyễn Hữu Hưng, Lập trình với Scratch, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017.
12.2 Tài liệu tham khảo:
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[1] Võ Trung Hùng, Lập trình trực quan, Đà Nẵng, 2008.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Giới thiệu về Scratch
1.2. Khối lệnh trong Scratch
Chương 1.
Ngôn ngữ lập
trình Scratch
(10LT+6BT)

1.3. Làm việc với nhân vật (đối tượng)
1.4. Làm việc với sân khấu
1.5. Làm việc với kịch bản
1.6. Các cấu trúc điều khiển trong Scratch
1.7. Giao tiếp giữa các nhân vật
1.8. Biến trong Scratch

1.10. Các thành phần trên giao
diện Scratch
1.11. Sử dụng Menu
1.12. Tìm hiểu về Block
1.13. Làm việc với Multimedia
(âm thanh, hình vẽ,…)

1.9. Các phép toán
Chương 2.
Ngôn ngữ lập
trình Logo
(8LT+4BT)
Chương 3.
Một số công cụ
trực quan khác
(2LT)

2.1. Giới thiệu về Logo
2.2. Làm quen với các đối tượng giao diện

2.5. Xử lý xâu kí tự

2.3. Biến và phép toán

2.6. Màu sắc trong Logo

2.4. Các cấu trúc điều khiển trong Logo
3.1. Giới thiệu về Alice
3.2. Giới thiệu về Python
3.3. Giới thiệu về Minecraft
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: TIN HỌC NÂNG CAO - Mã học phần: TTH0003
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết :

20 tiết

4.2. Thực hành:

10 tiết

5. Mục tiêu của học phần:
- Cung cấp các kiến thức nâng cao về Tin học, sinh viên biết sử dụng các phần mềm soạn thảo
văn bản Word, bảng tính Excel và trình chiếu PowerPoint ... một cách chuyên nghiệp.
- Nâng cao khả năng khai thác có hiệu quả các máy tính hiện đại cho sinh viên; rèn luyện cho sinh
viên khả năng áp dụng CNTT vào giảng dạy.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Cung cấp một số kiến thức nâng cao về Tin học, người học sử dụng thành thạo các chức năng
nâng cao trong soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel và trình chiếu PowerPoint.
7. Thông tin giảng viên: Tất cả các giảng viên tin học
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận...
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
[1]. Hồ Sỹ Đàm (Chủ biên), 2006, Giáo trình Tin học cơ sở, Nhà xuất bản ĐHSP.
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12.2. Tài liệu tham khảo
13. Nội dung chi tiết học phần:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp
1.1.

Thiết đặt môi trường làm việc tối ưu

1.1.1. Lựa chọn chế độ và thiết đặt phù hợp
1.1.2. Áp dụng mẫu (template)
1.2.

Định dạng nâng cao

1.2.1. Định dạng văn bản
1.2.2. Định dạng đoạn văn bản
1.2.3. Định dạng cột
1.2.4. Định dạng bảng
1.3.

Tham chiếu và liên kết

Phần I: Xử lý
văn bản nâng
cao

1.3.1. Tiêu đề, chân trang, chân bài

(8 LT+ 8 TH)

1.3.4. Kết nối, nhúng dữ liệu

1.3.2. Mục lục và chỉ mục
1.3.3. Đánh dấu, tham chiếu
1.4.

Trường và biểu mẫu

1.4.1. Trường văn bản
1.4.2. Biểu mẫu văn bản
1.4.3. Phối thư (Merge)
1.5.

Biên tập văn bản trong chế độ cộng tác

1.5.1. Lần vết và rà soát
1.5.2. Tài liệu chủ
1.5.3. Bảo vệ tài liệu
1.6.

Phân đoạn (section)

2.1. Thiết lập môi trường làm việc tối ưu
2.1.1. Thiết lập bảng tính, các thuộc tính của bảng tính
2.1.2. Sử dụng mẫu
2.1.3. Bảo mật dữ liệu
2.2. Thao tác bảng tính
2.2.1. Ô và vùng ô
Phần II: Sử
dụng bảng tính
nâng cao
(8 LT+ 8 TH)

2.2.2. Trang tính
2.2.3. Hàm và công thức
2.2.4. Biểu đồ
2.2.5. Liên kết, nhúng và nạp dữ liệu từ ngoài
2.2.6. Phân tích dữ liệu
2.2.7. Sắp xếp và lọc dữ liệu
2.2.8. Kiểm tra sự hợp thức của dữ liệu
2.3. Biên tập và lần vết
2.3.1. Ghi chú, nhận xét, thay đổi (sửa, xóa) nội dung
trang tính
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2.3.2. Lần vết các thay đổi đối với bảng tính
3.1. Lập kế hoạch cho việc trình chiếu
3.1.1. Tìm hiểu về bối cảnh trình chiếu
3.1.2. Thiết kế nội dung và hình thức bài trình bày hiệu
quả
3.2. Trang thuyết trình chủ và các mẫu
3.2.1. Trang thuyết trình chủ (trang chủ)
3.2.2. Mẫu
3.3. Các đối tượng đồ họa
Phần III: Sử
dụng trình
chiếu nâng cao
(4 LT+ 4 TH)

3.3.1. Định dạng các đối tượng đồ họa, tranh ảnh
3.3.2. Xử lý các đối tượng đồ họa
3.3.3. Sử dụng đồ thị, sơ đồ
3.3.4. Đa phương tiện trong trang chiếu: âm thanh, đoạn
phim, hoạt hình
3.4. Liên kết, nhúng, nhập/xuất các trang chiếu, bản
trình chiếu
3.4.1. Liên kết, nhúng
3.4.2. Nhập, xuất
3.5. Quản lý các bản trình chiếu
3.5.1. Trình chiếu theo yêu cầu
3.5.2. Thiết lập cách thức trình bày
3.5.3. Kiểm soát việc chiếu các trang
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: GIẢI TÍCH 1 - Mã học phần: TGT0008
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Không
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết: 45
4.2 Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số, hàm
số một biến liên tục, các phép toán và các tính chất cơ bản về vi phân, tích phân của hàm một biến. Là
kiến thức cơ sở của học phần học phần Giải tích 2. Thông qua nội dung kiến thức, rèn luyện cho sinh
viên những phương pháp và kỹ năng cơ bản của bộ môn, rèn luyện tư duy linh hoạt và óc sáng tạo cho
người học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nội dung của học phần bao gồm: những kiến thức cơ bản về số thực, giới hạn của dãy số thực,
giới hạn của hàm một biến, vô cùng bé, vô cùng lớn, hàm số một biến liên tục và các tính chất của
chúng. Phép tính vi phân và phép tính tích phân của hàm số một biến số.
7. Thông tin về giảng viên:
- PGS.TS. Vũ Trọng Lưỡng – Giảng viên – ĐT: 0915.158.759
- TS. Vũ Việt Hùng – Giảng viên – ĐT: 0128.5544.888
- ThS. Đoàn Thị Chuyên– Giảng viên chính – ĐT: 0915.081.995
- ThS. Phạm Minh Thông – Giảng viên chính – ĐT: 0982.385.858
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham gia đầy đủ số tiết của học phần.
Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: làm bài tập, chuẩn bị bài qua sổ học tập, tham gia
thảo luận, làm bài tiểu luận, tích lũy kiến thức tự học.
Tham gia 3 bài kiểm tra thường xuyên và 01 bài kiểm tra giữa kì.
Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận+ Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần thực hành: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:

109

- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận, sổ học tập, kiểm tra được quy định.
11. Thang điểm:
- Hình thức thi: Tự luận.
- Thang điểm: 10.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính
Vũ Tuấn, (2011), Giáo trình Giải tích toán học tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam.
12.2 Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyễn Văn Khuê – Lê Mậu Hải, (2002), Giải tích toán học tập 1, NXB Đại học Sư phạm.
[2]. Nguyễn Xuân Liêm, (1998), Giải tích tập 1, NXB Giáo dục.
[3] Nguyễn Mạnh Quý – Nguyễn Xuân Liêm, (2003), Giáo trình phép tính vi phân và tích phân
hàm một biến số & Bài tập, NXB Đại học Sư phạm.
[4]. Nguyễn Thủy Thanh, (2003), Giáo trình phép tính vi phân và tích phân hàm một biến số –
Phần bài tập, NXB Đại học Sư phạm.
[5]. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, (2003), Toán cao cấp tập 2,
NXB Giáo dục.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp
A. Giới hạn của dãy số
1.1 Khái niệm cơ bản

1. Giới hạn vô cực của dãy số
(Tài liệu [2] trang 36-38)

1.1.1 Dãy số

- Định nghĩa

1.1.2 Giới hạn của dãy số

- Các dạng vô định của dãy số

1.1.3 Dãy bị chặn

2. Định lý về sự tồn tại giới hạn
trên và giới hạn dưới của dãy số
(Giáo trình trang 70-72)

1.1.4 Dãy con và giới hạn riêng
1.2 Phép toán và tính chất các dãy hội tụ
1.2.1 Phép toán
CHƯƠNG 1.

1.2.2 Qua giới hạn bất đẳng thức

GIỚI HẠN

1.2.3 Định lý về giới hạn kẹp giữa

(9T)

Nội dung SV tự học

1.3 Dấu hiệu hội tụ của dãy số
1.3.1 Định lý Bolzano – Weierstrass
1.3.2 Số e và logarit tự nhiên
1.4 Hai bổ đề quan trọng
1.4.1 Bổ đề Cantor về dãy các đoạn thắt
1.3.2 Bổ đề Bolzano – Weierstrass
1.4.3 Tiêu chuẩn Cauchy
1.5 Giới hạn trên và giới hạn dưới
1.5.1 Giới hạn riêng
1.5.2 Giới hạn trên và giới hạn dưới
B. Giới hạn của hàm số
1.1 Khái niệm cơ bản
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3.Các hàm số tương đương và sử
dụng các hàm tương đương để
tìm giới hạn hàm số (Tài liệu[2]
trang 52 - 55)
4. Phần chính của một vô cùng
bé và vô cùng lớn (Tài liệu [2]
trang 56 -57)
6. Phân loại vô cùng bé ( Giáo
trình trang 82- 83)

1.1.1 Giới hạn tại một điểm
1.1.2 Tiêu chuẩn Cauchy
1.2.3 Giới hạn một phía
1.2 Tính chất và phép toán
1.2.1 Qua giới hạn bất đẳng thức
1.2.2 Phép toán
1.3 Mở rộng khái niệm giới hạn của hàm số
1.3.1 Giới hạn ở vô cực
1.3.2 Giới hạn vô cực
1.4 Đại vô cùng bé và đại lượng vô cùng lớn
1.4.1 Vô cùng bé và vô cùng lớn
1.4.2 Phần chính của một vô cùng bé
2.1 Hàm số liên tục tại một điểm
2.1.1 Khái niệm cơ bản
- Hàm số liên tục tại một điểm
- Hàm số liên tục một phía
CHƯƠNG 2.
HÀM SỐ
LIÊN TỤC
(6T)

2.1.2 Tính chất và phép toán
2.1.3 Tính liên tục của hàm hợp
2.2 Hàm số liên tục trên một khoảng
(đoạn)
2.2.1 Định lý Weierstrass
2.2.2 Định lý Bolzano - Cauchy
2.3 Liên tục đều

1. Các hàm ngược của các hàm
lượng giác(Giáo trình trang 5051)
2. Các hàm hyperbolic và các
hàm ngược của chúng (Giáo trình
trang 52- 55)
3. Các loại điểm gián đoạn (Giáo
trình trang 94)
4.Tính chất liên tục của các hàm
số sơ cấp (Giáo trình trang 102 103)

2.3.1 Định nghĩa
2.3.2 Định lý Cantor
3.1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
3.1.1 Đạo hàm tại một điểm
3.1.2 Đạo hàm một phía
3.1.3 Đạo hàm trên một khoảng
CHƯƠNG 3.

3.1.4 Ý nghĩa hình học của đạo hàm

PHÉP TÍNH

3.2 Các quy tắc tính đạo hàm

VI PHÂN

3.2.1 Phép toán tính đạo hàm

CỦA HÀM

3.2.2 Đạo hàm của hàm số hợp

SỐ MỘT

3.2.3 Đạo hàm của hàm số ngược

BIẾN SỐ

3.3 Đạo hàm cấp cao

(15T)

3.3.1 Đạo hàm tại một điểm
3.3.2 Ý nghĩa cơ học của đạo hàm
3.3.3 Phép toán
3.4 Định nghĩa vi phân và ý nghĩa hình
học
3.4.1 Định nghĩa vi phân
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1. Ý nghĩa vật lý của đạo hàm
(Giáo trình trang 111 -112)
2. Đạo hàm của các hàm số sơ
cấp cơ bản (Giáo trình trang 115)
3. Đạo hàm của các hàm số
lượng giác ngược(tài liệu [2]
trang 80)
4. Định lý Cauchy (Giáo trình
trang 124)
5. Ứng dụng quy tắc L'Hopital để
tính giới hạn hàm số dạng vô
định (Giáo trình trang 135 -136)
6. Khảo sát hàm số (Giáo trình
trang 142 - 149)

3.4.2 Liên hệ vi phân và đạo hàm
3.4.3 Ý nghĩa hình học
3.5 Các định lý cơ bản của phép tính vi phân
3.5.1 Bổ đề Ferma
3.5.2 Định lý Roll
3.5.3 Định lý Lagrange
3.6 Vi phân cấp cao
3.6.1 Định nghĩa vi phân cấp cao
3.6.2 Liên hệ với đạo hàm cấp cao
3.7 Công thức Taylor và khai triển
một số hàm số sơ cấp
3.7.1 Công thức Taylor đối với đa thức
3.7.2 Công thức Taylor đối với hàm số
3.7.1 Công thức tính gần đúng
3.8 Quy tắc L'Hopital và ứng dụng
tính giới hạn hàm số dạng vô định
3.8.1 Các dạng vô định của hàm số
3.8.2 Quy tắc L'Hopital
4.1 Nguyên hàm
4.1.1 Định nghĩa nguyên hàm và tính chất
4.1.2 Các phương pháp tính nguyên hàm
- Phương pháp đổi biến số
- Phương pháp tích phân từng phần
4.2 Tích phân

- Định lí điều kiện cần để hàm số khả tích

(15T)

- Tích phân các hàm số vô tỷ
- Tích các hàm số lượng giác
2. Các lớp hàm số khả tích

4.2.2 Điều kiện khả tích

TÍCH PHÂN

- Tích phân các hàm số hữu tỷ

- Tích phân các hàm số siêu việt

4.2.1 Định nghĩa tích phân

CHƯƠNG 4.

1. Cách tính tích phân lớp các
hàm số (Giáo trình trang 163 173)

- Tiêu chuẩn khả tích
4.1.2 Tích phân trên và tích phân dưới

3.Định lý giá trị trung bình mở
rộng của tích phân (Tài liệu [2]
trang127 -128)

4. Tính diện tích hình phẳng
4.2.3 Các định lí điều kiện cần và đủ để hàm trong tọa độ cực (Giáo trình trang
số khả tích
196)
4.3 Tính chất của tích phân
5. Ứng dụng của tích phân tính
4.3.1 Tính chất về phép toán

giới hạn (Giáo trình trang 200)

4.3.2 Định lý giá trị trung bình

6. Liên hệ giữa hai loại tích phân
suy rộng (Giáo trình trang 213 214)

4.4 Liên hệ giữa tích phân và nguyên hàm
4.4.1 Định lý về sự tồn tại nguyên hàm của
hàm số
4.2.2 Công thức Newton - Laibniz
4.5 Phương pháp tính tích phân
4.5.1 Phương pháp đổi biến số
4.5.2 Phương pháp tích phân từng phần
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4.6 Ứng dụng của tích phân
4.6.1 Tính độ dài cung
4.6.2 Tính diện tích hình phẳng
4.6.3 Thể tích vật thể
4.6.4 Diện tích xung quanh của vật thể tròn
xoay
4.7 Tích phân suy rộng
4.7.1 Tích phân với cận vô tận (Tích phân
suy rộng loại I)
- Định nghĩa
- Tính chất
- Điều kiện hội tụ
4.7.2 Tích phân của các hàm không bị chặn
(Tích phân suy rộng loại II)
- Định nghĩa
- Điều kiện hội tụ
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Giải tích 2 - Mã học phần: TGT0016
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Học sau Giải tích 1
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết: 45
4.2 Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
Trang bị cho Sinh viên lý thuyết về chuỗi số thực, dãy hàm thực và chuỗi hàm số thực. Phép tính
vi phân và tích phân của hàm số nhiều biến số và một số ứng dụng của nó.
6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Chuỗi số thực và các dấu hiệu hội tụ của nó. Dãy hàm số và chuỗi hàm số; Các dấu hiệu hội tụ
đều của dãy hàm và chuỗi hàm; Các tính chất của tổng dãy hàm và chuỗi hàm số. Phép tính vi phân,
phép tính tích phân của hàm số nhiều biến số.
7. Thông tin về giảng viên:
- PGS. TS. Vũ Trọng Lưỡng – ĐT: 0915.158.759
- TS. Vũ Việt Hùng - ĐT 0128.5544.888
- ThS. Đoàn Thị Chuyên – ĐT: 0915.081.995
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự giờ lên lớp đầy đủ, đúng giờ.
- Thực hiện các yêu cầu của giảng viên về: chuẩn bị học tập, làm bài tập, học nhóm,...
- Tham gia các bài kiểm tra giữa học phần..
- Tham gia thi học phần theo lịch của trường.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận+ Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần thực hành: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế của học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận được quy định của học phần.
11. Hình thức thi và thang điểm:
- Hình thức thi: Tự luận.
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- Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu học tập:
12.1. Giáo trình chính
Vũ Tuấn (2011), Giáo trình Giải tích toán học tập 2, Nxb Giáo dục Viêt Nam.
12.2. Tài liệu tham khảo
[1].Nguyễn Văn Khuê – Lê Mậu Hải, Giải tích toán học tập 2, Nxb Đại học Sư phạm.
[2]. Nguyễn Xuân Liêm (1998), Giải tích tập 1, Nxb Giáo dục.
[3]. Nguyễn Mạnh Quý – Nguyễn Xuân Liêm (2003), Giáo trình phép tính vi phân và tích phân
hàm nhiều biến số, Nxb Đại học Sư phạm.
[4]. Nguyễn Mạnh Quý – Nguyễn Xuân Liêm (2003), Bài tập phép tính vi phân và tích phân hàm
nhiều biến số, Nxb Đại học Sư phạm.
[5]. Nguyễn Thủy Thanh- Đỗ Đức Giáo (2002), Hướng dẫn giải bài tập giải tích tập 2, Nxb
ĐHQGHN.
[6]. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2003), Toán cao cấp tập 3,
Nxb Giáo dục.
13. Nội dung chi tiết học phần:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

CHƯƠNG 1.

A. Chuỗi số

LÝ THUYẾT
CHUỖI

1.1. Các định nghĩa và các tính chất đơn giản

(15T)

Nội dung SV tự học
1. Dấu hiệu Raabe (Giáo
trình trang 19 - 22)

1.1.1 Định nghĩa
1.1.2 Điều kiện cần để chuỗi số hội tụ
1.2.3 Tiêu chuẩn của chuỗi số
1.1.4 Các phép toán về chuỗi số hội tụ
1.2 Chuỗi số dương
1.2.1 Định nghĩa

2. Nhân các chuỗi số (Giáo
trình trang 35)
3. Định lý Dini về giới hạn
của dãy hàm (Giáo trình
trang 41)

1.2.2 Các dấu hiệu so sánh
1.2.3 Dấu hiệu Cauchy và Dấu hiệu
D’Alembert
1.2.4 Dấu hiệu tích phân Cauchy
1.3 Chuỗi với dấu bất kỳ
1.3.1 Chuỗi đan dấu
1.3.2 Chuỗi với dấu bất kỳ
1.4 Tính chất của chuỗi số
1.4.1 Tính kết hợp
1.4.2 Tính giao hoán
B. Dãy hàm số
1.1 Hội tụ đều
1.1.1 Khái niệm cơ bản về dãy hàm
1.1.2 Định nghĩa và tính chất dãy hàm hội tụ
đều
1.3 Tính chất của giới hạn dãy hàm
1.3.1 Tính liên tục
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4. Khai triển hàm số thành

1.3.2 Chuyển qua giới hạn dưới dấu tích phân
1.3.3 Đạo hàm của hàm số giới hạn dãy hàm

chuỗi lũy thừa (Giáo trình
trang 62)
5. Chuỗi hàm Maclaurin
(Giáo trình trang 63 -64)

C. Chuỗi hàm số
1.1 Khái niệm cơ bản
1.1.1 Miền hội tụ
1.1.2 Hội tụ điểm
1.1.3 Hội tụ đều
1.2 Tính chất của tổng chuỗi hàm
1.2.1 Tính liên tục

6. Xấp xỉ theo giá trị trung
bình (Giáo trình trang 76 –
78)
7. Định lý Drichlet –
Lyapunov (Giáo trình trang
78 -79)

1.2.2 Tính khả tích
1.2.3 Tính khả vi
1.3 Chuỗi hàm luỹ thừa
1.3.1 Định nghĩa
1.3.2 Miền hội hội tụ và bán kính hội tụ
1.3.3 Sự hội tụ đều
1.3.4 Khai triển hàm số thành chuỗi lũy thừa
1.5 Chuỗi Fourier
1.5.1 Chuỗi lượng giác
1.5.2 Hệ Fourier
CHƯƠNG 2.

2.1 Các định nghĩa cơ bản

PHÉP TÍNH VI
PHÂN CỦA
HÀM SỐ
NHIỀU BIẾN
SỐ

2.1.1 Không giam metric

(10T)

1. Ý nghĩa hình học của đạo
hàm riêng (Giáo trình trang
112)

2.1.2 Không gian Euclide
2.2 Giới hạn
2.2.1 Miền trong mặt phẳng
2.2.2 Giới hạn của dãy trong mặt phẳng
2.2.3 Giới hạn của hàm số hai biến số
2.3 Liên tục
2.3.1 Liên tục tại một điểm
2.3.2 Liên tục đều

2. Tính bất biến dạng vi phân
(Giáo trình trang 121 – 122)
3. Hàm thuần nhất và hệ thức
Euler (Giáo trình trang 123)
4. Công thức Taylor (Giáo
trình trang 128 – 130)
5. Hàm số ẩn (Giáo trình
trang 136 – 138)

2.4 Đạo hàm riêng và vi phân
2.4.1 Đạo hàm riêng
2.4.2 Vi phân
2.5 Đạo hàm riêng và vi phân cấp cao
2.5.1 Đạo hàm riêng cấp cao
2.5.2 Vi phân cấp cao
2.6 Cực trị
2.6.1 Định nghĩa cực trị của hàm số
2.6.2 Cách tìm cực trị
CHƯƠNG 3.

3.1 Tích phân hai lớp.

TÍCH PHÂN
BỘI

3.1.1 Định nghĩa tích phân hai lớp
3.1.2 Tính chất của tích phân hai lớp
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1. Điều kiện khả tích của tích
phân hai lớp (Giáo trình trang
211 – 213)

(9T)

3.1.3 Cách tính tích phân hai lớp trong hệ tọa 2. Ứng dụng của tích phân
độ Đề các
bội trong việc tính tọa độ
trọng tâm của vật thể (Giáo
3.1.4 Đổi biến số trong tích phân hai lớp
trình trang 238 – 240)
3.2 Tích phân ba lớp
3.2.1 Định nghĩa tích phân ba lớp
3.2.2 Cách tính tích phân ba lớp trong hệ tọa
độ Đề các
3.2.3 Đổi biến số trong tích phân ba lớp

CHƯƠNG 4.

4.1 Tích phân đường loại một

TÍCH PHÂN
ĐƯỜNG

4.1.1 Định nghĩa

(6T)

4.1.2 Cách tính tích phân đường loại một
4.2 Tích phân đường loại hai
4.2.1 Định nghĩa
4.2.2 Cách tính tích phân đường loại hai

1. Bài toán cơ học dẫn đến
tích phân đường loại một
(Giáo trình trang 255)
2. Ý nghĩa vật lý của tích
phân đường loại hai (Tài liệu
[6] trang 146 – 147)

3. Liên hệ giữa hai loại tích
phân đường (Giáo trình trang
4.2.4 Định lý bốn mệnh đề tương đương(phát 266)
biểu không chứng minh, biết vận dụng vào bài
tập)
4.2.3 Công thức Green

CHƯƠNG 5 .

5.1. Tích phân mặt loại một

TÍCH PHÂN
MẶT

5.1.1 Định nghĩa tích phân mặt loại một

(5T)

5.1.2 Cách tính tích phân mặt loại một
5.2 Tích phân mặt loại hai
5.2.1 Định nghĩa tích phân mặt loại hai
5.2.2 Cách tính tích phân mặt loại hai
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1. Liên hệ giữa tích phân mặt
loại một và loại hai (Giáo
trình trang 283 – 284)
2. Công thức Ostrogradski
(Giáo trình trang 284 – 285)
3. Công thức Stokes (Giáo
trình trang 286 – 289)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - Mã học phần: TDH0012
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1 Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2 Loại học phần: Bắt buộc.
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết:

30 tiết.

4.2. Thực hành:

0 tiết.

5. Mục tiêu của học phần:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của toán cao cấp thuộc nội dung môn đại số tuyến
tính như: Không gian véc tơ trên trường số, Ma trận, Định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Ánh xạ
tuyến tính; Không gian véc tơ Ơclit; Dạng toàn phương.
Sau khi học xong học phần này sinh viên cần nắm vững các khái niệm cơ bản và các tính chất của
chúng vận dụng vào giải quyết các bài tập.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần bao gồm 5 chương với nội dung chính như sau:
Các khái niệm và tính chất cơ bản về ma trận, định thức. Khái niệm, tính chất và phương pháp
giải hệ phương trình tuyến tính. Cấu trúc không gian véc tơ trên trường số bao gồm định nghĩa không
gian véc tơ và các khái niệm liên quan như hệ véc tơ độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính, cơ sở, số
chiều và các tính chất của chúng. Ánh xạ tuyến tính, trị riêng véc tơ riêng. Cuối cùng là dạng toàn
phương bao gồm dạng toàn phương, dạng toàn phương chính tắc, không gian véc tơ Ơclit và các phép
biến đổi trực giao, biến đổi đối xứng.
7. Thông tin về giảng viên :
1. GVC - ThS Nguyễn Đình Yên.

ĐT: 0949.460.797

2. GVC – ThS Trần Hữu La.

ĐT: 01666.344.074

3. GVCC - TS Hoàng Ngọc Anh.

ĐT: 0912.655.243

4. GVC - ThS Nguyễn Thị Hải.

ĐT: 0989.869.251

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Tham gia đầy đủ số tiết của học phần.
Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: làm bài tập, chuẩn bị bài, tích lũy kiến thức tự học.
Tham gia 1 bài kiểm tra.
Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học
phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
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+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giáo viên.
(Vi phạm một trong các điều trên sinh viên sẽ bị cấm thi kết thúc học phần)
11. Hình thức và Thang điểm:
- Hình thức thi: Tự luận.
- Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1 Giáo trình chính:
[1] Thái Xuân Tiên (CB), Đặng Ngọc Dục, Nguyễn Viết Đức (1998), Toán Cao Cấp - Phần 2
Đại số tuyến tính, NXBGD.
12.2 Tài liệu tham khảo:
[2] Ngô Việt Trung (2001), Giáo trình Đại số tuyến tính, NXBĐHQG Hà Nội.
[3] Nguyễn Hữu Việt Hưng (2001), Đại số đại tuyến tính, NXBĐHQG.
[4] Dương Quốc Việt (2002), Đại số, NXBKH&KT.
[5] Lê Tuấn Hoa (2006), Đại số tuyến tính qua các ví dụ và bài tập , NXB ĐHQG Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
Chương

Nội dung lên lớp
1.1 Tập hợp

1. Chứng minh chi tiết
các tính chất của phép
toán tập hợp.

1.1.1 Khái niệm về tập hợp
1.1.2 Cách mô tả tập hợp
Chương 1
TẬP HỢP VÀ
ÁNH XẠ,
TRƯỜNG SỐ
(2Tiết)

Nội dung SV tự học

1.2 Quan hệ và ánh xạ

2. Khái niệm trường.
Chứng minh chi tiết
các tính chất của
trường số phức.

1.2.1 Quan hệ hai ngôi

Xem [1] tr 6-11

1.1.3 Quan hệ giữa các tập hợp
1.1.4 Các phép toán

1.2.2 Quan hệ tương đương
1.2.3 Quan hệ thứ tự
1.2.4 Ánh xạ
1.3 Trường số.
1.3.1 Khái niệm trường
1.3.2 Trường số phức
2.1. Ma trận

Chương 2
MA TRẬN VÀ
ĐỊNH THỨC
(6T=4LT+2BT)

1. Hoán vị và phép
thế.

2.1.1 Định nghĩa và ví dụ
2.1.2 Các loại ma trận đặc biệt
2.1.3 Ma trận bằng nhau
2.1.4 Các phép toán về ma trận
2.2. Định thức
2.2.1 Phép thế và dấu của phép thế
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2. Chứng minh các
tính chất của định
thức.
Xem [1] tr 19-25
3. Giải bài tập toàn

2.2.2 Định nghĩa định thức và ví dụ

chương.

2.2.3 Tính chất của định thức
2.2.4 Khai triển định thức
2.3. Ma trận nghịch đảo
2.3.1 Định nghĩa
2.3.2 Ma trận phụ hợp và cách tìm ma trận nghịch đảo
2.4. Hạng của ma trận
2.4.1 Định nghĩa và ví dụ
2.4.2 Các phương pháp tìm hạng của ma trận
3.1. Hệ phương trình tuyến tính
3.1.1 Định nghĩa hệ phương trình tuyến tính và các
khái niệm liên quan
3.1.2 Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính

Xem [1] tr 95-96

3.2. Hệ Cramer
Chương 3
HỆ PHƯƠNG
TRÌNH
TUYẾN TÍNH
(6T=
4LT+2BT)

1. Chứng minh chi tiết
các định lý về nghiệm
của hệ phương trình
tuyến tính .
2. Giải bài tập toàn
chương

3.1.1 Định nghĩa và ví dụ
3.1.2 Quy tắc Cramer
3.3. Các định lý về nghiệm của hệ phương trình tuyến
tính
3.4. Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính
3.4.1 Phương pháp định thức và quy tắc Cramer
3.4.2 Phương pháp Gauss
3.5. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất
3.5.1 Định nghĩa hệ thuần nhất và các loại nghiệm.
3.5.2 Tính chất tập nghiệm của hệ thuần nhất
3.5.3 Hệ nghiệm cơ bản.
4.1 Khái niệm không gian véc tơ
4.1.1 Định nghĩa và các tính chất đơn giản
4.1.2 Cac ví dụ về không gian véc tơ
4.2 Không gian véc tơ con
4.2.1 Định nghĩa và điều kiện tương đương

Chương 4

4.2.2 Ví dụ và các tính chất của không gian véc tơ con.

KHÔNG GIAN 4.3 Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính
VÉC TƠ
4.3.1 Định nghĩa và ví dụ
(6T = 4LT +
4.3.2 Tính chất của hệ độc lập và phụ thuộc tuyến tính.
2BT)
4.4. cơ sở và số chiều của không gian véc tơ
4.4.1 Định nghĩa Hệ sinh và cơ sở của không gian véc
tơ
4.4.2 Tính chất của cơ sở trong không gian véc tơ hữu
hạn sinh,
4.4.3 Số chiều của không gian véc tơ
4.4.4 Tọa độ của véc tơ
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1.7 Giải bài tập toàn
chương

4.5 Hạng của hệ véc tơ
4.5.1 Định nghĩa hạng của hệ véc tơ và ví dụ
4.5.2 Các tính chất
4.5.3 Các phương pháp tìm hạng của hệ véc tơ
5.1 Khái niệm và các tính chất cơ bản của Ánh xạ 3. Giải bài tập toàn
tuyến tính
chương.
5.1.1 Định nghĩa và ví dụ về ánh xạ tuyến tính
5.1.2 Hạt nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính
5.1.3Cacs tính chất cơ bản của ánh xạ tuyến tính
5.2 Ma trận của ánh xạ tuyến tính
5.2.1 Định nghĩa và ví dụ về ma trận của ánh xạ tuyến
tính
5.2.2 Mối liên hệ giữa tọa độ ảnh và tạo ảnh theo ma
trận.
5.3. Các phép toán trên các ánh xạ tuyến tính
Chương 5

5.3.1 Định nghĩa các phép toán

ÁNH XẠ
TUYẾN TÍNH

5.3.2 Ma trận của ánh xạ tổng, tích, ánh xạ ngược.

(6T=4LT+2BT)

5.4.1 Ma trận chuyển cơ sở

5.4. Phép biến đổi cơ sở và ma trận chuyển cơ sở
5.4.2 Công thức đổi tọa độ
5.4.3 Sự liên hệ giữa hai ma trận của ánh xạ tuyến tính
đối với hai cơ sở khác nhau
5.5 Trị riêng và véc tơ riêng
5.5.1 Định nghĩa trị riêng, véc tơ riêng và ví dụ
5.5.2 Tính chất
5.5.3 Ma trận đặc trưng, đa thức đặc trưng
5.5.4 Thuật toán tìm trị riêng và véc tơ riêng
5.6. Chéo hóa ma trận
5.6.1 Ma trận đồng dạng và khái niệm chéo hóa ma
trận
5.6.2 Thuật toán chéo hóa ma trận
6.1. Ánh xạ song tuyến tính và Dạng song tuyến tính
6.1.1 Định nghĩa và ví dụ

Chương 6
DẠNG TOÀN
PHƯƠNG
(4T=
2LT+2BT)

6.1.2 Ma trận của sạng song tuyến tính
6.2. Dạng toàn phương
6.2.1 Định nghĩa và ví dụ
6.2.2 Hạng của dạng toàn phương
6.2.3 Dạng toàn phương chính tắc, chuẩn tắc
6.2.4 Dạng toàn phương xác định, định luật quán tính
6.3. Không gian véc tơ Euclide
6.3.1 Tính vô hướng, không gian Euclide
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1. Giải bài tập toàn
chương

6.3.2 Cơ sở trực giao, trực chuẩn
6.4. Phép biến đổi trực giao
6.5 Phép biến đổi đối xứng
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Mã học phần: TGT0068
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Giải tích 2 – TGT0016
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết: 45
4.2 Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
Đây là một môn toán học ứng dụng bởi vậy mục tiêu của học phần là nhằm trang bị cho sinh viên
những kiến thức cơ bản về xác suất thống kê. Giúp sinh viên biết vận dụng những kiến thức cơ bản đó
để giải được một số bài toán xác suất và thống kê trong thực tế.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Bao gồm những kiến thức cơ bản: Biến cố, xác suất của biến cố, các định nghĩa và tính chất của
xác suất. Định lý cộng xác suất. Xác suất có điều kiện. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, đại lượng ngẫu
nhiên liên tục tuyệt đối, các số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên: Kỳ vọng, phương sai, mod, median.
Các phân phối xác suất cơ bản: Phân phối nhị thức, phân phối Poisson, phân phối chuẩn, phân phối hình
học, đại lượng ngẫu nhiên n- chiều, luật số lớn. Cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng tham số và kiểm định
giả thiết thống kê, hệ số tương quan mẫu, hàm hồi qui tuyến tính mẫu.
7. Thông tin về giảng viên:
- Vũ Việt Hùng - ĐT: 0969121383
- Đặng Kim Phương - ĐT: 0982798863
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Lên lớp đầy đủ số tiết của học phần
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về chuẩn bị: Tự học, làm bài tập và chuẩn bị các nội dung kiến
thức theo yêu cầu của giảng viên.
- Tham gia 03 bài kiểm tra
- Tham gia bài thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận+ Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần thực hành: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
9.2 Điểm thi kết thúc học phần: Có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
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- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Thực hiện đầy đủ các nội dung tự học đã được quy định cho học phần.
11. Hình thức thi và thang điểm:
- Hình thức thi: Tự luận
- Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
Phạm Văn Kiều, Lê Thiên Hương (1998), Xác suất thống kê, NxbGD.
12.2 Tài liệu tham khảo:
[1]. Đinh Văn Gắng (2003), Lý thuyết xác suất và thống kê, NxbGD.
[2]. Phạm Văn Kiều (2011), Xác suất thống kê, NxbGD.
[3]. Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên (2000), Lý thuyết xác suất, NxbGD.
[4]. Đào Hữu Hồ (2000), Bài tập xác suất thống kê, NxbGD.
[5]. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh (2002), Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NxbGD.
13. Nội dung chi tiết:
Chương

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1 Biến cố - quan hệ và các phép
toán giữa các biến cố

Chương 1
KHÔNG
GIAN XÁC
SUẤT
(11 tiết)

1.1.1 Một số khái niệm cơ bản: Phép thử, biến cố
chắc chắn, biến cố không thể có, biến cố ngẫu nhiên,
1. Tính chất của các phép
biến cố sơ cấp, không gian biến cố sơ cấp.
toán giao và hợp (Giáo
1.1.2 Mối quan hệ giữa các biến cố: Kéo theo, bằng trình trang 15)
nhau, xung khắc, biến cố đồng khả năng, biến cố đối.
2. Định nghĩa tiên đề về
1.1.3 Các phép toán giữa các biến cố: Hợp, giao, xác suất.
hiệu.
3. Chứng minh:công thức
1.2 Các định nghĩa về xác suất – Tính chất của xác cộng xác suất dạng tổng
suất
quát (Giáo trình trang 29
1.2.1 Các định nghĩa về xác suất: Định nghĩa cổ điển -30).
về xác suất, định nghĩa theo thống kê về xác suất, 4. Chứng minh:công thức
định nghĩa hình học về xác suất.
xác suất đầy đủ và công
1.2.2 Tính chất của xác suất.

thức Bayes (Giáo trình
1.3 Công thức cộng xác suất - Xác suất có điều trang 34 - 35).
kiện
5.Chứng minh:công thức
xác suất nhị thức. Xác
1.3.1 Định lý Công thức cộng xác suất
định số có khả năng nhất
1.3.2 Xác suất có điều kiện: Định nghĩa xác suất có
(Giáo trình trang 39 - 40).
điều kiện, Công thức nhân xác suất.
1.3.3 Sự độc lập của các biến cố
1.3.4 Công thức xác suất đầy đủ; Công thức Bayes
1.3.5 Dãy phép thử Bernoulli; Công thức xác suất nhị
thức
2.1 Đại lượng ngẫu nhiên một chiều
2.1.1 Định nghĩa
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1. Đại lượng ngẫu nhiên
và hàm phân phối của đại
lượng ngẫu nhiên n -

Chương 2
ĐẠI LƯỢNG
NGẪU
NHIÊN VÀ
HÀM PHÂN
PHỐI
(13 tiết)

2.1.2 Phân loại đại lượng ngẫu nhiên

chiều ([1] - trang 67).

2.1.3 Hàm phân phối xác suất: Định nghĩa, tính chất

2. Chứng minh tính chất
2.1.4 Phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên: phương sai của đại lượng
Bảng phân phối xác suất, Hàm mật độ, Hàm phân ngẫu nhiên (Giáo trình
trang 106).
phối xác suất.
2.2 Đại lượng ngẫu nhiên và hàm
phân phối của đại lượng ngẫu

3. Phân phối điều kiện
(Giáo trình trang 15).

4. Phân phối Fisher –
Snedecor. Phân phối khi
2.2.1 Định nghĩa đại lượng ngẫu nhiên 2 - chiều
bình phương, Phân phối
2.2.2 Hàm phân phối của đại lượng ngẫu nhiên 2 - Student (Giáo trình trang
chiều
94 - 95).
2.2.3 Phân phối rời rạc
nhiên 2 - chiều

2.2.4 Phân phối liên tục tuyệt đối
2.2.5 Các đại lượng ngẫu nhiên độc lập
2.3 Các số đặc trưng của đại lượng
ngẫu nhiên một chiều
2.3.1 Kỳ vọng của đại lượng ngẫu nhiên: Định nghĩa,
tính chất.
2.3.2 Phương sai của đại lượng ngẫu nhiên: Định
nghĩa, tính chất.
2.3.3 Mod và median
2.4 Một số phân phối xác xuất thông
dụng
2.4.1 Phân phối nhị thức
2.4.2 Phân phối Poisson
2.4.3 Phân phối siêu bội
2.4.4 Phân phối chuẩn
1. Hàm đặc trưng: Định
nghĩa, tính chất.

Chương 3
LUẬT SỐ
LỚN VÀ
CÁC ĐỊNH
LÝ GIỚI
HẠN TRUNG
TÂM
(3tiết)

2. Định lý giới hạn trung
tâm (Giáo trình trang 134
- 138).

3.1 Luật số lớn
3.1.1 Định nghĩa
3.1.2 Bất đẳng thức Tchebychev
3.1.3 Định lý Tchebychev về luật yếu số lớn
3.2 Định lý giới hạn trung tâm: Định lý, Ứng dụng.

3. Định lý giới hạn trung
tâm Lindeberg – Hệ quả
([1] trang 140 - 145)
4.
Định
A.M.Liapounov
trang 145 - 146)

4.1 Mẫu ngẫu nhiên
4.1.1 Mẫu ngẫu nhiên và các phương
pháp chọn mẫu
4.1.2 Các phương pháp sắp xếp các số liệu mẫu
4.2 Các đặc trưng mẫu
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lý:
([1]

1. Chứng minh tính chất
của trung bình mẫu và
phương sai mẫu ([5].
Trang 318 – 319; 330 331).

4.2.1 Trung bình mẫu và phương sai mẫu
Chương 4
THỐNG KÊ
TOÁN HỌC
(18 tiết)

2. Ước lượng giá trị nhỏ
nhất, lớn nhất của kỳ
4.2.2 Mod và Median
vọng trong phân phối
4.3 Ước lượng tham số
chuẩn và xác suất trong
4.3.1 Ước lượng điểm
phân phối nhị thức ([5].
4.3.1.1 Các khái niệm: Ước lượng của hàm tham số, Trang 402 ; 330 - 422).
Ước lượng không chệch, Ước lượng không chệch tốt 3. Các tiêu chuẩn kiểm
nhất, Ước lượng vững.
định một phía của: kỳ
4.3.1.2 Phương pháp ước lượng hợp lý cực đại

vọng trong phân phối
4.3.2 Ước lượng khoảng và một số bài toán ước chuẩn và xác suất trong
phân phối nhị thức (Giáo
lượng khoảng thường gặp
4.3.2.1 Ước lượng khoảng cho kỳ vọng của phân trình trang 182, 183, 185,
187,191,192,195).
phối chuẩn
4. Kiểm định giả thiết về
sự thuần nhất của các tổng
4.3.2.3 Ước lượng khoảng cho xác suất trong phân
thể theo dấu hiệu nghiên
phối nhị thức
cứu (Giáo trình trang
4.4. Kiểm định giả thiết thống kê
209).
4.4.1. Thiết lập bài toán
4.3.2.2 Ước lượng khoảng cho phương sai

4.4.2 Kiểm định tham số
4.4.2.1 Kiểm định giả thiết về trung bình của tổng thể
4.4.2.2 Kiểm định giả thiết về phương sai của tổng
thể
4.4.2.3 Kiểm định giả thiết về xác suất trong phân
phối nhị thức
4.4.2.4 So sánh hai trung bình của hai tổng thể độc
lập có phân phối chuẩn
4.4.2.5 So sánh hai trung bình của hai tổng thể phụ
thuộc có phân phối chuẩn
4.4.2.6 So sánh hai xác suất trong phân phối nhị thức
4.4.2.7 Tiêu chuẩn khi bình phương kiểm định tính
độc lập và tính thuần nhất
4.5 Hồi quy và tương quan
4.5.1 Hệ số tương quan mẫu
4.5.2 Phương trình hồi quy tuyến tính mẫu
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP TÍNH - Mã học phần: TDH0045
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính, Giải tích.
3.2 Loại học phần: Bắc buộc.
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết:

30 tiết

4.2 Thực hành:

0 tiết

5. Mục tiêu học phần:
Sinh viên cần nắm được cơ bản các vấn đề về sai số để làm nền tảng cho việc tính gần đúng:
nghiệm thực của một phương trình đại số và siêu việt, nghiệm thực của hệ phương trình đại số tuyến
tính, Đạo hàm và tích phân, nghiệm của phương trình vi phân thường; Vấn đề nội suy đa thức và
phương pháp bình phương bé nhất.
Nắm trắc và thực hành tốt các phương pháp giải gần đúng phương trình, hệ phương trình tuyến
tính, phương trình vi phân thường; Hiểu rõ các vấn đề về phương pháp nội suy đa thức và phương pháp
bình phương bé nhất; Nắm vững các phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân xách định.
Thông qua việc học các vấn đề trên giúp cho sinh viên bước đầu hiểu về giải tích số và các bài
toán ứng dụng thuộc các lĩnh vực như thăm dò, chuẩn đoán, phục hồi, nhận dạng…
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Đại cương về sai số; Tính gần đúng: nghiệm thực của một phương trình đại số và siêu việt,
nghiệm thực của hệ phương trình đại số tuyến tính, Đạo hàm và tích phân, nghiệm của phương trình vi
phân thường; Vấn đề nội suy đa thức và phương pháp bình phương bé nhất.
7. Thông tin về giảng viên:
Nguyễn Đình Yên - ĐT: 0949.460.797
Nguyễn Thanh Tùng - ĐT: 0942.970.099
Mai Anh Đức - ĐT: 0915.482.485
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Tham gia đầy đủ số tiết của học phần.
Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: làm bài tập, chuẩn bị bài, tích lũy kiến thức tự học.
Tham gia 1 bài kiểm tra.
Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
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10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập theo quy định.
11.Hình thức thi và thang điểm:
- Hình thức thi: Viết.
- Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
[1]. Tạ Văn Đĩnh (2004), Phương pháp tính, NXB Giáo dục.
12.2 Tài liệu tham khảo:
[1]. Dương Thuỷ Vỹ (2005), Giáo trình phương pháp tính, NXB KH và KT.
[2]. Phan Văn Hạp, Lê Đình Thịnh (2000), Phương pháp tính và các thuật giải, NXB Giáo dục.
13. Nội dung chi tiết:
Chương
Chương 1
Số xấp xỉ và sai
số
(2 tiết)

Nội dung lên lớp
1. Số xấp xỉ, sai số tuyệt đối và sai số tương đối

Nội dung SV tự học
Làm các bài tập được giao

2. Cách viết số xấp xỉ
3. Sai số quy tròn
4. Quy tắc tính sai số: Công thức tổng quát của sai
số
5. Sai số tính toán và sai số phương pháp
1. Nghiệm và khoảng phân ly nghiệm
1.1. Định nghĩa
1.2. Phương pháp tìm khoảng phân ly nghiệm
2. Phương pháp chia đôi
2.1. Mô tả phương pháp
2.2. Sự hội tụ của phương pháp
2.3. Đánh giá sai số của nghiệm gần đúng

Chương 2

3. Phương pháp lặp

Tính gần đúng
nghiệm thực
của phương
trình đại số và
siêu việt

3.1. Mô tả phương pháp

(6 tiết)

4.1. Mô tả phương pháp

3.2. Sự hội tụ của phương pháp
3.3. Đánh giá sai số của nghiệm gần đúng
4. Phương pháp Newton (phương pháp tiếp tuyến)
4.2. Sự hội tụ của phương pháp
4.3. Đánh giá sai số của nghiệm gần đúng
5. Phương pháp dây cung
5.1. Mô tả phương pháp
5.2. Sự hội tụ của phương pháp
5.3. Đánh giá sai số của nghiệm gần đúng
6. Giải gần đúng hệ phương trình phi tuyến bằng
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Làm các bài tập được giao

phương pháp Newton
1. Phương pháp Gauss

Làm các bài tập được giao

1.1. Mô tả phương pháp
1.2. Chọn trụ tối đại
Chương 3

2. Phương pháp lặp đơn

Tính gần đúng
nghiệm thực
của hệ phương
trình đại số
tuyến tính

2.1. Mô tả phương pháp

(5 tiết)

2.2. Sự hội tụ của phương pháp
2.3. Đánh giá sai số của nghiệm gần đúng
3. Phương pháp lặp Dâyđen
3.1. Mô tả phương pháp
3.2. Sự hội tụ của phương pháp
3.3. Đánh giá sai số của nghiệm gần đúng
4. Phương pháp đưa một hệ phương trình về dạng
thoả mãn điều kiện hội tụ
1. Đa thức nội suy

Làm các bài tập được giao

1.1. Khái niệm, sự duy nhất của đa thức nội suy
1.2. Đa thức nội suy Lagrăng
1.2.1. Xây dựng đa thức
Chương 4
Đa thức nội
suy và phương
pháp bình
phương bé
nhất
(6 tiết)

1.2.2. Sai số nội suy và vấn đề chọn nút nội suy
1.3. Đa thức nội suy Newtơn
1.3.1. Trường hợp các nút nội suy không cách đều
1.3.1.1.Tỷ hiệu: Định nghĩa và tính chất
1.3.1.2. Xây dựng đa thức nội suy
1.3.2. Trường hợp nút nội suy cách đều
1.3.2.1. Sai phân tiến, sai phân lùi
1.3.2.2. Xây dựng đa thức nội suy Newton tiến
2. Phương pháp bình phương bé nhất: Hàm phụ
thuộc đối số một cách tuyến tính: y = ax + b

Chương 5
Tính gần đúng
đạo hàm và
tích phân
(5 tiết)

1. Tính gần đúng đạo hàm

Làm các bài tập được giao

1.1. Tính gần đúng đạo hàm nhờ đa thức nội suy
1.2. Tính gần đúng đạo hàm bằng công thức Taylo
2. Tính gần đúng tích phân xác định
2.1. Công thức hình thang và sai số
2.2. Công thức Simsơn và sai số
1. Phương pháp chuỗi Taylo

Chương 6
Giải gần đúng
phương trình
vi phân thường
(6 tiết)

2. Phương pháp Ơle, công thức sai số
3. Phương pháp Ơle cải tiến
4. Các phương pháp chính xác cao
4.1. Áp dụng công thức khai triển tiệm cận của sai
số
4.2. Phương pháp hình thang
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Làm các bài tập được giao

4.3.Phương pháp dự báo điều chỉnh
4.4. Phương pháp Runge – Kutta
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: CƠ SỞ DỮ LIỆU - Mã học phần: TMT0067
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 30 LT + 15 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý tổ chức và khai thác đúng đắn một
hệ cơ sở dữ liệu, đặc biệt trong mô hình quan hệ.
Hình thành cho sinh viên: khả năng thiết kế (ở mức khái niệm, mức logic) một hệ CSDL quan hệ;
khả năng sử dụng các ngôn ngữ định nghĩa và thao tác CSDL quan hệ; chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Các khái niệm cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu: CSDL, hệ quản trị CSDL, hệ CSDL, kiến trúc và mô
hình CSDL.
Các khái niệm liên quan đến lược đồ, quan hệ, khóa, khóa ngoài, các ràng buộc toàn vẹn, các
ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu.
Định nghĩa các dạng chuẩn từ 1NF đến BCNF và các kết quả về phụ thuộc dữ liệu trong lí thuyết
thiết kế CSDL quan hệ, các thuật toán liên quan đến quá trình chuẩn hóa lược đồ quan hệ.
Các phương pháp thiết kế CSDL quan hệ ở mức khái niệm, mức logic.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Hoàng Thị Lam

- SĐT: 01696716786

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà - SĐT: 0987758048
- ThS. Lường Nguyệt Hương - SĐT: 0869056699
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành.
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
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+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập nhóm, bài tập lớn, bài kiểm tra được quy định cho từng
học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, 2004, 2005, Các hệ cơ sở dữ liệu: Lí thuyết và thực hành. Tập 1, tập
2, NXB GD.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Kim Anh, 2004, Nguyên lí của các hệ cơ sở dữ liệu, NXB ĐHQG HN.
[2] Lê Văn Phùng, 2010, Cơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ phân tích – thiết kế, NXB thông tin
và tin và truyền thông.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp
1.1. Cơ sở dữ liệu
1.1.1. Định nghĩa cơ sở dữ liệu
1.1.2. Các tính chất của một cơ sở dữ liệu
1.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
1.2.1. Định nghĩa hệ quản trị cơ sở dữ liệu
1.2.2. Các chức năng của một hệ quản trị cơ
sở dữ liệu

Nội dung SV tự học
1.8. Vai trò của con người trong
hệ CSDL
(Giáo trình: Hồ Thuần, Hồ Cẩm
Hà, Các hệ cơ sở dữ liệu: Lí
thuyết và thực hành. Tập 1, Trang
26, 27)

1.3. Định nghĩa hệ cơ sở dữ liệu
Chương 1. Các
khái niệm cơ
bản của một
hệ cơ sở dữ
liệu (2LT)

1.4. Lược đồ và thể hiện của cơ sở dữ liệu
1.5. Kiến trúc một hệ cơ sở dữ liệu
1.5.1. Mức vật lý
1.5.2. Mức logic
1.5.3. Mức khung nhìn
1.6. Tính độc lập giữa dữ liệu và chương
trình
1.6.1. Độc lập dữ liệu vật lý
1.6.2. Độc lập dữ liệu logic
1.7. Mô hình dữ liệu
1.7.1. Khái niệm về mô hình dữ liệu
1.7.2. Các loại mô hình dữ liệu

Chương 2. Mô
hình thực thể liên kết (Mô
hình ER)

2.1. Các thành phần cơ bản của mô hình ER
2.1.1. Kiểu thực thể

2.6. Một số vấn đề phát sinh trong
thiết kế mô hình thực thể liên kết
2.6.1. Dùng kiểu thực thể hay
thuộc tính.

2.1.2. Thuộc tính
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(3LT + 2BT)

2.1.3. Kiểu liên kết
2.2. Cấp của một kiểu liên kết
2.2.1. Kiểu liên kết cấp 1
2.2.2. Kiểu liên kết cấp 2
2.2.3. Kiểu liên kết cấp n (n>2)
2.3. Các ràng buộc trên các kiểu liên kết

2.6.2. Dùng kiểu thực thể hay kiểu
liên kết
(Giáo trình: Hồ Thuần, Hồ Cẩm
Hà, Các hệ cơ sở dữ liệu: Lí
thuyết và thực hành. Tập 1, Trang
38, 39)

2.3.1. Ràng buộc về tỉ số lực lượng

2.7. Các tính chất mở rộng của mô
hình thực thể - liên kết.

2.3.2. Ràng buộc về sự tham gia

2.7.1. Đặc biệt hoá

2.4. Kiểu thực thể yếu

2.7.2. Khái quát hoá

2.5. Các bước xây dựng mô hình thực thể liên kết và ví dụ

2.7.3. Phép gộp

3.1. Khái niệm cơ bản

Làm các bài tập theo yêu cầu của
giáo viên

3.1.1. Quan hệ

(Giáo trình: Hồ Thuần, Hồ Cẩm
Hà, Các hệ cơ sở dữ liệu: Lí
thuyết và thực hành. Tập 1, Trang
46, 47, 48, 49)

3.1.2. Lược đồ quan hệ
3.1.3. Các tính chất đặc trưng của một quan
hệ
3.2. Khóa của một lược đồ quan hệ
3.2.1. Siêu khóa
3.2.2. Khóa
3.2.3. Khóa dự tuyển
3.2.4. Khóa chính
Chương 3. Mô
hình quan hệ
(3LT + 2BT)

3.2.5. Khóa ngoài
3.3. Các ràng buộc toàn vẹn
3.3.1. Ràng buộc toàn vẹn thực thể
3.3.2. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu
3.3.3. Ràng buộc toàn vẹn ngữ nghĩa
3.4. Các thao tác cơ bản trên quan hệ
3.4.1. Phép thêm bộ
3.4.2. Phép xóa bộ
3.4.3. Phép sửa bộ
3.5. Chuyển đổi mô hình thực thể - liên kết
sang mô hình quan hệ
3.5.1. Các quy tắc chuyển đổi
3.5.2 Ví dụ

Chương
4. 4.1. Ngôn ngữ đại số quan hệ
Ngôn ngữ đại 4.1.1. Các phép toán tập hợp
số quan hệ và
4.1.2. Các phép toán đặc biệt trên quan hệ
ngôn ngữ SQL
4.1.3. Các phép toán quan hệ bổ sung
(7LT + 4BT
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4.3. Sinh viên tìm hiểu một hệ
quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (có
sự hướng dẫn của giáo viên) để
thực hành các câu lệnh SQL.
4.4. Làm các bài tập theo yêu cầu

4.2. Ngôn ngữ SQL

của giáo viên.

4.2.1. Giới thiệu
4.2.2. Truy vấn dữ liệu
4.2.2.1. Truy vấn đơn giản với mệnh đề
SELECT
4.2.2.2. Truy vấn theo nhóm với Group By
và Having
4.2.2.3. Truy vấn lồng
4.2.3. Các câu lệnh định nghĩa dữ liệu
2.2.3.1. Lệnh CREATE
2.2.3.2. Lệnh ALTER
2.2.3.3. Lệnh DROP
4.2.4. Các câu lệnh thao tác dữ liệu
2.2.4.1. Lệnh INSERT
2.2.4.2. Lệnh UPDATE
2.2.4.3. Lệnh DELETE
4.2.5. Các câu lệnh điều khiển dữ liệu
2.2.5.1. Lệnh GRANT
2.2.5.2. Lệnh REVOKE
4.2.6. View
4.2.6.1. Định nghĩa View
4.2.6.2. Tạo View
5.1. Dư thừa dữ liệu và các dị thường khi Làm các bài tập theo yêu cầu của
cập nhật.
giáo viên.
5.1.1. Dị thường khi thêm bộ
5.1.2. Dị thường khi xóa bộ
5.1.3. Dị thường khi sửa bộ
5.2. Phụ thuộc hàm
5.2.1. Định nghĩa phụ thuộc hàm
Chương 5. Phụ
thuộc hàm và
chuẩn hóa cơ
sở dữ liệu
quan hệ

5.2.2. Hệ quy tắc suy diễn Armstrong đối
với các phụ thuộc hàm

(9LT + 4BT)

5.4. Phủ của tập các phụ thuộc hàm

5.2.3. Bao đóng của một tập thuộc tính đối
với tập phụ thuộc hàm
5.3. Khóa và các thuật toán tìm khóa
5.4.1. Tập phụ thuộc hàm tương đương
5.4.2. Tập phụ thuộc hàm tối thiểu
5.5. Phép tách các lược đồ quan hệ
5.5.1. Khái niệm phép tách
5.5.2. Phép tách kết nối không mất thông tin
5.5.3. Phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm
5.6. Chuẩn hóa lược đồ quan hệ
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5.6.1. Các dạng chuẩn
5.6.2. Phép tách đưa lược đồ về dạng chuẩn
6.1. Qui trình thiết kế cơ sở dữ liệu

Sinh viên làm các bài tập nhóm
Chương
6. 6.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ ở mức theo yêu cầu của giáo viên
Thiết kế cơ sở khái niệm
dữ liệu quan 6.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ ở mức
hệ
logic
(6LT+ 3BT)
6.3.1. Phương pháp Top – down
6.3.2. Phương pháp Bottom - up
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU - Mã học phần: TMT0068
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 30 tiết LT + 15 tiết BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Giúp sinh viên hiểu được thế nào là một Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQT CSDL), vai trò và chức
năng của HQT CSDL thông qua một HQT CSDL cụ thể.
- Sử dụng được một HQT CSDL cụ thể.
- Bước đầu làm quen với lập trình cơ sở dữ liệu (CSDL)
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản, vai trò và chức năng của HQT CSDL đồng thời
hướng dẫn cho sinh viên biết sử dụng một HQT CSDL cụ thể.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Hoàng Thị Lam

- SĐT: 01696716786

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà - SĐT: 0987758048
- ThS. Lường Nguyệt Hương - SĐT: 0869056699
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành.
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập thực hành, bài tập nhóm, bài kiểm tra được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
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12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Nguyễn Thiên Bằng, Phương Lan, 2006, Khám phá SQL Server 2005, NXB Lao động xã hội.
[2] Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân, 2008, SQL Server 2005 Lập trình Thủ tục và hàm, NXB
Lao động xã hội.
[3] Nguyễn Sơn Hải, 2002, Giáo trình Microsoft Access, Ebook.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân, 2007, SQL Server 2005 Lập trình T-SQL, NXB Lao
động xã hội.
13. Nội dung chi tiết:
13.1. Áp dụng cho chương trình THPT mới
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Định nghĩa hệ quản trị CSDL. Vai trò, Tìm hiểu cách cài đặt hệ quản
chức năng của HQT CSDL.
trị CSDL SQL Server
1.2. Kiến trúc một hệ quản trị CSDL
Chương 1.
Tổng quan về
Hệ quản trị
CSDL (3LT)

1.3. Một số HQT CSDL thông dụng
1.4. HQT CSDL SQL Server
1.4.1. Giới thiệu
1.4.2.. Các thành phần của SQL Server
1.4.3. Các công cụ quản trị của SQL Server
1.4.4. Làm quen với SQL Management Studio

Chương 2.
Làm việc với
các đối tượng
trong SQL
Server
(3LT + 2BT)

3.1. Cơ sở dữ liệu - Database
3.2. Bảng - Table
3.3. View
3.4. Chỉ mục – Index
3.5. Sơ đồ - Diagrams
2.1. Các câu lệnh định nghĩa dữ liệu
2.1.1. Lệnh CREATE
2.1.2. Lệnh ALTER
2.1.3. Lệnh DROP
2.2. Các câu lệnh cập nhật dữ liệu

Chương 3. Các
câu lệnh SQL
cơ bản
(4LT + 2BT)

Thực hành trên máy tính các
bài tập theo yêu cầu của giáo
viên

2.2.1. Lệnh INSERT
2.2.2. Lệnh UPDATE
2.2.3. Lệnh DELETE
2.3. Các câu lệnh điều khiển dữ liệu
2.3.1. Lệnh GRANT
2.3.2. Lệnh REVOKE
2.4. Truy vấn dữ liệu
2.4.1. Truy vấn đơn giản với mệnh đề
SELECT
2.4.2. Truy vấn theo nhóm với GROUP BY và
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Thực hành trên máy tính các
bài tập theo yêu cầu của giáo
viên

HAVING
2.4.3. Truy vấn lồng

Chương 4.
Thiết lập ràng
buộc trong
SQL Server
(3LT+ 2BT)

6.1. Constraint Primary key (Ràng buộc khóa Thực hành trên máy tính các
chính)
bài tập theo yêu cầu của giáo
6.2. Constraint Foreign key (Ràng buộc khóa viên
ngoại)
6.3. Constraint Unique (Ràng buộc duy nhất)
6.4. Constraint Check (Ràng buộc kiểm tra)
6.5. Constraint Default (Ràng buộc mặc định)
6.6. Constraint Not null (Ràng buộc Not null)
Thực hành trên máy tính các
bài tập theo yêu cầu của giáo
viên

4.1. Import
4.2. Export
4.3. Sao lưu (Backup)
Chương 5.
Import,
Export dữ liệu.
Sao lưu, phục
hồi CSDL
(4LT + 2BT

4.3.1. Full Backup
4.3.2. Differential Backup
4.3.3. Transaction Log Backup
4.4. Phục hồi dữ liệu (Restore)
4.4.1. Phục hồi dữ liệu từ Full Backup
4.4.2. Phục hồi dữ liệu từ Differential Backup
4.4.3. Phục hồi dữ liệu từ Transaction Log
Backup
4.5. Đặt lịch sao lưu tự động
5.1. Bảo mật CSDL SQL Server

Chương 6. Bảo
mật CSDL
SQL Server
(3LT + 2BT)

5.2. Login
5.3. Database user (người dùng CSDL)

Thực hành trên máy tính các
bài tập theo yêu cầu của giáo
viên

5.4. Quyền và vai trò
5.6. Cấp quyền cho các Database user
5.7. Thu hồi quyền đã cấp cho các Database
user
7.1. Giới thiệu ngôn ngữ T-SQL
7.2. Biến cục bộ
7.3. Biến hệ thống

Chương 7. Lập 7.4. Các cấu trúc điều khiển
trình trên SQL 7.4.1. Cấu trúc rẽ nhánh IF … ELSE
Server
7.4.2. Cấu trúc lặp WHILE
(10LT+ 5BT) 7.5. Con trỏ (Cursor)
7.6. Thủ tục
7.7. Hàm
7.8. Trigger
13.2. Áp dụng cho chương trình THPT cũ
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Thực hành trên máy tính các
bài tập theo yêu cầu của giáo
viên

Tên bài,số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Mục đích và nội dung môn học.

Tìm hiểu một HQT CSDL theo
1.2. Giới thiệu về HQTCSDL. Vai trò, chức yêu cầu của giáo viên
Chương
1. năng của HQTCSDL.
Giới
thiệu 1.3. Giới thiệu mô hình CSDL quan hệ.
HQT CSDL
1.3.1. Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì?
(3LT)

1.3.2. Một số HQTCSDL xây dựng trên mô
hình này.
1.4. Giới thiệu một HQTCSDL cụ thể
2.1. Tạo CSDL

Làm các bài tập theo yêu cầu
của giáo viên

2.2. Các kiểu dữ liệu
2.3. Tạo bảng
Chương 2. Tạo
2.3.1. Tạo trường (field), các ràng buộc khi tạo
lập CSDL
bảng, tạo khoá của bảng.
(4LT + 3BT)
2.3.2. Tạo ràng buộc toàn vẹn, ràng buộc tham
chiếu.
2.3.3. Tạo kết nối giữa các bảng.
3.1. Qui tắc nhập dữ liệu
Chương
3: 3.2. Import dữ liệu
Nhập và xuất 3.3. Export dữ liệu
dữ liệu
3.4. Sao lưu và phục hồi CSDL
(4LT+2BT)
3.4.1. Sao lưu CSDL

Làm các bài tập theo yêu cầu
của giáo viên

3.4.2. Phục hồi CSDL
4.1. Truy vấn QBE
4.1.1. Truy vấn lựa chọn (Select Query)

Làm các bài tập theo yêu cầu
của giáo viên

4.1.2. Truy vấn tham số.
4.1.3. Truy vấn tính toán sử dụng các hàm gộp
nhóm.
Chương
4. 4.1.4. Crosstab query
Thiết kế truy 4.1.5. Make-table query
vấn
4.2. Truy vấn SQL
(8LT + 4BT)
4.2.1. Cú pháp lệnh
4.2.2. Phát biểu SQL nhóm DML
4.2.3. Phát biểu SQL nhóm DDL
4.2.4. Truy vấn tính toán sử dụng các hàm gộp
nhóm
4.2.5. Truy vấn lồng nhau
Chương 5. Các
công cụ hỗ trợ
thiết kế trong
HQTCSDL

5.1. Thiết kế Form

Làm các bài tập theo yêu cầu
của giáo viên

5.1.1. Công cụ Form wizard
5.1.2. Công cụ Form Design View
5.2. Thiết kế Report
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(8LT + 4BT)

5.2.1. Công cụ Report wizard
5.2.2. Công cụ Report Design View

Chương
6:
Bảo mật ứng
dụng cơ sở dữ
liệu (3LT +
2BT)

6.1. Các thành phần liên quan tới bảo mật Làm các bài tập theo yêu cầu
CSDL
của giáo viên
6.2. Các phương pháp bảo mật ứng dụng
CSDL
6.3. Mã hóa dữ liệu và cấu hình ứng dụng.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - Mã học phần TMT0001
2. Số tín chỉ: 04
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Ngôn ngữ lập trình bậc cao hoặc Lập trình C/C++
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết, bài tập:
4.2 Thực hành:

40 LT + 20 BT

0 tiết

5. Mục tiêu học phần:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và thuật toán; Kĩ năng xây dựng,
lựa chọn các cấu trúc dữ liệu và các thuật toán hợp lí cho các vấn đề cụ thể cần giải quyết;
- Phân tích đánh giá một thuật toán
- Từ đó có khả năng đưa ra thuật toán cho một bài toán mới hoặc đưa ra một thuật toán tối ưu hơn
cho bài toán đang tồn tại.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Trình bày các nội dung cơ bản nhất về cấu trúc dữ liệu và thuật toán để giải một số bài toán thông
dụng. Một số cài đặt được thực hiện bằng chương trình các thuật toán trên ngôn ngữ lập trình cụ thể.
- Đánh giá độ phức tạp thuật toán,
- Một số phương pháp thiết kế thuật toán (chia để trị, tham lam, quy hoạch động, đồ thị...)
- Các mẫu thuật toán.
7. Thông tin về giảng viên:
+ ThS. Phạm Quốc Thắng -

SĐT: 0945.268.298

+ ThS. Nguyễn Văn Tú - SĐT: 0988.265.945
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp: 80% trở lên
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
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- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Đinh Mạnh Tường, 2001, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, NXB khoa học và kỹ thuật
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Đỗ Xuân Lôi, 1996, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Giáo dục
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Biểu diễn dữ liệu
1.2. Kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu
1.2.1. Kiểu dữ liệu
Chương 1. Một
số khái niệm cơ
sở
(4 LT)

1.7. Thiết kế kiểu Top-Down

(Giáo trình “Cấu trúc dữ liệu và
thuật toán”, Đinh Mạnh Tường,
1.3. Mô hình dữ liệu và kiểu dữ liệu trừu trang 9, NXB KH&KT)
tượng
1.8. Phương pháp tinh chỉnh từng
1.2.2. Cấu trúc dữ liệu

1.3.1. Mô hình dữ liệu

bước

1.3.2. Kiểu dữ liệu trừu tượng

(Giáo trình “Cấu trúc dữ liệu và
thuật toán”, Đinh Mạnh Tường,
trang 10, NXB KH&KT)

1.4. Giải thuật
1.5. Thiết kế giải thuật
1.6. Giải thuật đệ quy
2.1. Khái niệm danh sách
2.2. Cài đặt danh sách bởi mảng
2.3. Tìm kiếm trên danh sách
2.3.1. Tìm kiếm tuần tự

2.8. Các dạng danh sách liên kết
khác
2.8.1. Danh sách vòng tròn

2.3.2. Tìm kiếm nhị phân
2.4.1. Danh sách liên kết

(Giáo trình “Cấu trúc dữ liệu và
thuật toán”, Đinh Mạnh Tường,
trang 53-56, NXB KH&KT)

2.4.2. Các phép toán trên danh sách liên kết

2.8.2. Danh sách hai liên kết

Chương 2.
Danh sách

2.5. Ứng dụng danh sách

(10 LT+6 BT)

2.6.1. Khái niệm ngăn xếp

(Giáo trình “Cấu trúc dữ liệu và
thuật toán”, Đinh Mạnh Tường,
trang 56-58, NXB KH&KT)

2.4. Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn

2.6. Ngăn xếp (Stack)
2.6.2. Cài đặt ngăn xếp bởi mảng

2.9. Cài đặt hàng bởi mảng vòng
tròn

2.6.3. Cài đặt ngăn xếp bởi danh sách liên
(Giáo trình “Cấu trúc dữ liệu và
kết
thuật toán”, Đinh Mạnh Tường,
2.7. Hàng đợi (Queue)
trang 78-80, NXB KH&KT)
2.7.1. Khái niệm hàng đợi
2.7.2. Cài đặt hàng đợi bởi mảng
2.7.3. Cài đặt hàng đợi bởi danh sách liên
kết
Chương 3. Đồ

3.1. Đồ thị

3.5. Cây cân bằng
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thị và Cây
(8 LT + 4 BT)

3.1.1. Các khái niệm cơ bản
3.1.2. Biểu diễn đồ thị
3.1.3. Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị

(Giáo trình “Cấu trúc dữ liệu và
thuật toán”, Đinh Mạnh Tường,
trang 119-133, NXB KH&KT)

3.1.4. Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton
3.2. Cây
3.2.1. Các khái niệm
3.2.2. Các phép toán trên cây
3.3. Cây nhị phân
3.3.1 Khái niệm
3.3.2 Cài đặt cây nhị phân
3.4. Cây tìm kiếm nhị phân
3.4.1 Khái niệm
3.4.2 Cài đặt cây tìm kiếm nhị phân
4.3. Cài đặt tập hợp
4.1. Tập hợp

4.3.1. Cài đặt tập hợp bởi vectơ
bit

4.1.1 Khái niệm tập hợp
Chương 4. Tập
hợp
(6 LT + 2 BT)

4.1.2 Các phép toán trên tập hợp

4.3.2. Cài đặt tập hợp bởi danh
4.2. Cấu trúc dữ liệu bảng băm. Cài đặt từ sách
điển bởi bảng băm
4.4. Từ điển
4.2.1. Bảng băm mở

4.4.1. Từ điển

4.2.2. Bảng băm đóng

4.4.2. Các phương pháp đơn giản
cài đặt từ điển

5.1. Chia để trị
5.1.1. Phương pháp
5.1.2. Ví dụ
5.2. Phương pháp tham lam

Chương 5. Các
chiến lược thiết
kế thuật toán
(6 LT + 4 BT)

5.2.1. Phương pháp

5.5. Thuật toán nhánh và cận

5.2.2. Một số bài toán

5.5.1. Phương pháp

5.3. Thuật toán quay lui

5.5.2. Ví dụ

5.3.1. Phương pháp

(Giáo trình “Cấu trúc dữ liệu và
thuật toán”, Đinh Mạnh Tường,
trang 227-231, NXB KH&KT)

5.3.2. Ví dụ
5.4. Quy hoạch động
5.4.1. Giới thiệu
5.4.2. Các khái niệm
5.4.3. Các bước cài đặt một chương trình sử
dụng quy hoạch động
5.4.4. Bài toán ví dụ

Chương 6. Sắp
xếp
(6 LT + 4 BT)

6.1. Vấn đề sắp xếp
6.2. Các phương pháp sắp xếp đơn giản
6.2.1. Phương pháp đếm (Counting Sort)
6.2.2. Phương pháp lựa chọn (Selection
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6.4. Sắp xếp chèn với độ dài bước
giảm dần (Shell Sort)
6.5. Sắp xếp sử dụng cây thứ tự
bộ phận (Heap Sort)
6.6. Sắp xếp bằng cơ số (Radix

Sort)

Sort)

6.2.3. Phương pháp chèn (Insertion Sort)

(Giáo trình “Cấu trúc dữ liệu và
thuật toán”, Đinh Mạnh Tường,
trang 253-255, NXB KH&KT)

6.2.4. Phương pháp nổi bọt (Bubble Sort)
6.2.5. Phương pháp "rung" (Shake Sort)
6.3. Các phương pháp sắp xếp nhanh
6.3.1. Phương pháp phân đoạn (Quick Sort)
6.3.2. Phương pháp trộn (Merge Sort)
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN - Mã học phần:
TMT0069
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL, Lập trình hướng đối tượng.
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 30 LT + 15 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin,
đồng thời rèn luyện cho sinh viên kỹ năng mô hình hóa, kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thống theo
cách tiếp cận hướng đối tượng.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Giới thiệu các cách tiếp cận trong phát triển phần mềm. Các giai đoạn của chu trình phát triển
phần mềm theo hướng đối tượng.
Giới thiệu ngôn ngữ mô hình hoá UML và vai trò của nó trong quá trình phát triển phần mềm.
Trình bày các khái niệm cơ bản về ca sử dụng, tác nhân, đối tượng, lớp và mối quan hệ giữa
chúng. Cách xây dựng biểu đồ ca sử dụng, biểu đồ lớp, biểu đồ trình tự, cộng tác, biểu đồ trạng thái,
biểu đồ hoạt động, biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai.
Chuyển các đối tượng trong mô hình phân tích sang mô hình thiết kế.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Hoàng Thị Lam

- SĐT: 01696716786

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà - SĐT: 0987758048
- ThS. Lường Nguyệt Hương - SĐT: 0869056699
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành.
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
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Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập thực hành, bài tập nhóm, bài tập lớn, bài kiểm tra được quy định cho
từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Nguyễn Văn Ba, 2008, Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++, NXB
ĐHQG HN
[2] Đặng Văn Đức, 2002, Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML, NXB Giáo dục
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Huỳnh Văn Đức, 2003, Giáo trình nhập môn UML, NXB Lao động xã hội
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1 Giới thiệu về hệ thống phần mềm
Chương 1.
Phương pháp
hướng đối
tượng và quá
trình phát
triển hệ thống
phần mềm (2
LT)

1.2. Phân loại hệ thống phần mềm
1.3. Chu trình phát triển phần mềm.
1.4. Các cách tiếp cận trong phát triển phần mềm.
1.4.1. Cách tiếp cận hướng chức năng
1.4.2. Cách tiếp cận hướng đối tượng
1.5. Các khái niệm cơ bản về hướng đối tượng.
1.6. Các giai đoạn của chu trình phát triển phần
mềm theo cách tiếp cận hướng đối tượng
1.7. Một số mô hình phát triển phần mềm.
2.1. Giới thiệu UML

Chương 2.
Khái quát về
UML (Unified
Modeling
Language)
(3 LT )

Tìm hiểu cách cài đặt và sử
dụng phần mềm Rational
Rose

2.2. Các phần tử của UML
2.3. Các quan hệ trong UML
2.4. Biểu đồ UML
2.5. Các hướng nhìn (View) trong UML
2.6. UML và các giai đoạn của chu trình phát triển
phần mềm.
2.7. Rational Rose và quá trình phát triển phần
mềm theo hướng đối tượng.
3.1. Biểu đồ ca sử dụng
3.3. Các thành phần của biểu đồ ca sử dụng

Chương 3. Mô
hình hoá ca sử
dụng (5 LT+3
BT)

3.3.1. Ca sử dụng
3.3.2. Tác nhân
3.3.3. Các mối quan hệ giữa các ca sử dụng

3.8. Ứng dụng lý thuyết đã
học trong chương 3 vào
phân tích và xây dựng biểu
đồ ca sử dụng cho một ngữ
cảnh cụ thể.

3.5. Các bước xây dựng biểu đồ ca sử dụng

3.9. Sử dụng phần mềm
Rational Rose để tạo lập
biểu đồ ca sử dụng

3.5.1. Tìm tác nhân

(Giáo trình: Đặng Văn Đức,

3.4. Xây dựng biểu đồ ca sử dụng để làm gì?
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3.5.2. Tìm các ca sử dụng

Phân tích thiết kế hướng
3.5.3. Xác định các mối quan hệ giữa các ca sử đối tượng bằng UML, NXB
Giáo dục, 2002; Trang 70 –
dụng
80)
3.5.4. Vẽ biểu đồ ca sử dụng
3.6. Ví dụ xây dựng biểu đồ ca sử dụng
3.7. Đặc tả các ca sử dụng
4.1. Đối tượng
4.2. Lớp
4.3. Các mối quan hệ giữa các lớp
4.4. Biểu đồ lớp
Chương 4. Mô
hình đối tượng
(6 LT+ 3 BT)

4.5. Các bước xây dựng biểu đồ lớp
4.5.1. Tìm lớp
4.5.2. Tìm thuộc tính của lớp
4.5.3. Tìm phương thức của lớp
4.5.4. Tìm các môi quan hệ giữa các lớp
4.5.5. Vẽ biểu đồ lớp
4.6. Ví dụ xây dựng biểu đồ lớp

4.8. Ứng dụng lý thuyết đã
học trong chương 4 vào
phân tích và xây dựng biểu
đồ lớp cho một ngữ cảnh cụ
thể.
4.9. Sử dụng phần mềm
Rational Rose để tạo lập
biểu đồ lớp.
(Giáo trình: Đặng Văn Đức,
Phân tích thiết kế hướng
đối tượng bằng UML, NXB
Giáo dục, 2002; Trang 148
– 172)

4.7. Cơ chế phân nhóm lớp
5.1. Các thông điệp
5.2. Biểu đồ tương tác
5.2.1. Các thành phần của biểu đồ tương tác.
5.2.2. Xây dựng biểu đồ tương tác
Chương 5. Mô
hình hóa
tương tác đối
tượng (4 LT+
3 BT)

5.3. Biểu đồ trình tự
5.3.1. Các thành phần của biểu đồ trình tự
5.3.2. Các bước xây dựng biểu đồ trình tự.
5.3.3. Ví dụ xây dựng biểu đồ trình tự
5.4. Biểu đồ cộng tác
5.4.1. Các thành phần của biểu đồ cộng tác
5.4.2. Các bước xây dựng biểu đồ cộng tác.

5.5. Ứng dụng lý thuyết đã
học trong chương 5 vào
phân tích và xây dựng các
biểu đồ tương tác cho một
ngữ cảnh cụ thể.
5.6. Sử dụng phần mềm
Rational Rose để tạo lập
các biểu đồ tương tác.
(Giáo trình: Đặng Văn Đức,
Phân tích thiết kế hướng
đối tượng bằng UML, NXB
Giáo dục, 2002; Trang 95 –
114)

5.4.3. Ví dụ xây dựng biểu đồ cộng tác.
6.1. Biểu đồ trạng thái
6.1.1. Các sự kiện
6.1.2. Các trạng thái
Chương 6.
Biểu đồ trạng
thái và Biểu đồ
hoạt động (4
LT+ 2 BT)

6.1.3. Dịch chuyển trạng thái
6.1.4. Các bước xây dựng biểu đồ trạng thái
6.1.5. Ví dụ xây dựng biểu đồ trạng thái
6.2. Biểu đồ hoạt động
6.2.1. Các hoạt động và dịch chuyển
6.2.2. Các nút quyết định và rẽ nhánh
6.2.3. Thanh đồng bộ hay tương tranh
6.2.4. Phân tuyến và phân vùng
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6.3. Ứng dụng lý thuyết đã
học trong chương 6 vào
phân tích và xây dựng các
biểu đồ trạng thái và hoạt
động cho một ngữ cảnh cụ
thể.
6.4. Sử dụng phần mềm
Rational Rose để tạo lập
các biểu đồ trạng thái và
biểu đồ hoạt động.
(Giáo trình: Đặng Văn Đức,
Phân tích thiết kế hướng

6.2.5. Các bước xây dựng biểu đồ hoạt động
6.2.6. Ví dụ xây dựng biểu đồ hoạt động
7.1. Kiến trúc hệ thống

Sử dụng phần mềm
Rational Rose để tạo lập
các biểu đồ thành phần và
biểu đồ triển khai.

7.1.1. Kiến trúc logic
7.1.2. Kiến trúc vật lý
Chương 7.
Kiến trúc hệ
thống và các
biểu đồ cài đặt
(2 LT+ 2 BT)

đối tượng bằng UML, NXB
Giáo dục, 2002; Trang 188
– 194)

7.2. Biểu đồ thành phần
7.2.1. Các thành phần
7.2.2. Các bước xây dựng biểu đồ thành phần
7.2.3. Ví dụ xây dựng biểu đồ thành phần
7.4. Biểu đồ triển khai

(Giáo trình: Đặng Văn Đức,
Phân tích thiết kế hướng
đối tượng bằng UML, NXB
Giáo dục, 2002; Trang 103
– 228)

7.4.1. Phần tử mô hình của biểu đồ triển khai
7.4.2. Các bước xây dựng biểu đồ triển khai
7.4.3. Ví dụ xây dựng biểu đồ triển khai
8.1. Thiết kế các lớp

Sử dụng phần mềm
Rational Rose để tạo lập
biểu đồ lớp chi tiết..

8.2. Thiết kế các liên kết
8.3. Thiết kế các thuộc tính
Chương 8.
Thiết kế chi
tiết (4 LT+2
BT)

8.4. Thiết kế các phương thức
8.5. Thiết kế dữ liệu
8.5.1. Lựa chọn cách lưu trữ dữ liệu
8.5.2. Ánh xạ các lớp sang bảng
8.5.3. Ánh xạ các mối quan hệ
8. 6. Thiết kế giao diện
8.7. Kiến trúc phân tầng
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: TOÁN RỜI RẠC - Mã học phần: TMT0051
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 30 LT + 15 BT.
4.2. Thực hành: 0 tiết.
5. Mục tiêu học phần:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về lý thuyết tập hợp, các phép tính tổ hợp, lôgic
toán, lý thuyết đồ thị và một số thuật toán cơ bản để sinh viên có thể tiếp thu các môn học khác của
ngành.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nội dung của học phần bao gồm:
- Lý thuyết tập hợp.
- Lý thuyết tổ hợp.
- Lôgic mệnh đề.
- Lý thuyết đồ thị.
- Một số thuật toán cơ bản.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Phạm Quốc Thắng

SĐT: 0945268298

- ThS. Lường Nguyệt Hương

SĐT: 0869056699

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp: 80% trở lên
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
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- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Phạm Thế Long, Nguyễn Xuân Viên, Nguyễn Thiện Luận, Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Văn
Xuất, 2003, Toán Rời Rạc, NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Đỗ Đức Giáo, 2008, Toán Rời Rạc ứng dụng trong tin học, NXB Giáo dục, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số
tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự
học

1.1. Mệnh đề, mệnh đề có điều kiện và tương đương
logic.
1.1.1. Mệnh đề
1.1.2. Các phép toán trên mệnh đề
1.1.3. Mệnh đề có điều kiện và sự tương đương logic.
Chương 1.
Những khái
niệm cơ bản về
logic, tập hợp
và suy luận
toán học
(08LT+04BT)

1.2. Lượng tử và vị từ
1.2.1. Hàm mệnh đề
1.2.2. Vị từ
1.2.3. Phủ định của vị từ.
1.3. Quan hệ
1.3.1. Khái niệm và tính chất.

Tập hợp và các
phép toán trên tập
hợp. (Trang 9 - 12)

1.3.2. Ma trận quan hệ.
1.3.3. Quan hệ tương đương, lớp tương đương.
1.3.4. Quan hệ n – ngôi. Cơ sở dữ liệu quan hệ.
1.4. Suy luận toán học.
1.4.1. Các phương pháp chứng minh.
1.4.2. Quy nạp toán học.
1.4.3. Đệ quy và ứng dụng.
2.1. Các nguyên lý đếm cơ bản
2.1.1. Nguyên lý cộng.
2.1.2. Nguyên lý nhân.
2.2. Sinh các cấu hình tổ hợp.

Chương 2.
Phương pháp
đếm và nguyên
lý Dirichlet
(08LT+04BT)

2.2.1. Sinh các hoán vị.

Một số bài toán
đếm cơ bản: hoán vị,
tổ hợp, chỉnh hợp.
(trang 42 – 49)

2.2.2. Sinh các tổ hợp.
2.2.3. Nhị thức Newton.
2.3 Nguyên lý Dirichlet
2.3.1. Mở đầu.
2.3.2. Nguyên lý Dirichlet tổng quát.
2.3.3. Một số ứng dụng thú vị của nguyên lý
Dirichlet.
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2.4. Hệ thức truy hồi
2.4.1. Khái niệm và các ví dụ.
2.4.2. Giải các hệ thức truy hồi.
2.4.3. Quan hệ chia để trị.
2.5. Nguyên lý bù trừ.
2.5.1. Mở đầu.
2.5.2. Nguyên lý bù trừ
3.1. Các khái niệm cơ bản.
3.1.1. Khái niệm và thuật ngữ.
3.1.2. Đường đi, chu trình và đồ thị liên thông.
3.1.3. Một số dạng đồ thị đơn đặc biệt.
3.2. Biểu diễn đồ thị.
3.2.1. Ma trận kề, ma trận trọng số.
3.2.2. Ma trận liên thuộc.
3.2.3. Sự đẳng cấu của các đồ thị.
3.3. Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị.
3.3.1. Tìm kiếm theo chiều sâu.
3.3.2. Tìm kiếm theo chiều rộng.
Chương 3.
Đồ thị và ứng
dụng
(14LT+07BT)

3.4. Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton.
3.4.1. Đường đi Euler và chu trình Euler.
3.4.2. Đường đi và chu trình Hamilton.
3.5. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất.
3.5.1. Đồ thị có trọng số.
3.5.2. Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất Dijkstra.
3.6. Tô màu đồ thị.
3.6.1. Mở đầu.
3.6.2. Một số ứng dụng của bài toán tô màu đồ thị.
3.7. Cây và ứng dụng.
3.7.1. Mở đầu.
3.7.2. Các phương pháp duyệt cây.
3.7.3. Cây và bài toán sắp xếp.
3.7.4. Cây khung.
3.7.5. Cây khung nhỏ nhất.
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- Đồ thị phẳng
(trang 110 – 114)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: LẬP TRÌNH .NET - Mã học phần TMT0070
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Lập trình C/C++
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập:
4.2 Thực hành:

30LT+15BT

0 tiết

5. Mục tiêu học phần
Môn học này giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về các kỹ thuật lập trình.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# (sử dụng môi trường lập trình .NET. Phát triển ứng dụng,
thao tác dữ liệu, tiến trình và sự đồng bộ, XML, Windows Form, đồ họa, đa phương tiện, vào ra, cơ sở
dữ liệu, lập trình mạng.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Giang Thành Trung

SĐT: 0982527337

- ThS. Nguyễn Văn Hải

SĐT: 0975226238

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp: 80% trở lên
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu tham khảo:
12.1. Giáo trình chính.
[1] Dương Quang Thiện. .NET toàn tập (gồm 8 tập), NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
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12.2. Tài liệu tham khảo.
[2] Nguyễn Ngọc Bình Phương, Thái Thanh Phong. Các giải pháp lập trình C#, NXB Giao thông
vận tải.
13. Nội dung chi tiết:
Nội dung lên lớp
Chương 1.

1.1.

Tổng quan

Tổng quan về
công nghệ .NET

1.2.

Microsoft .NET Platform

1.3.

.NET Framework

(3LT)

1.4.

Các thành phần .NET Framework

1.5.

IDE Visual Studio

Chương 2.
Khái niệm cơ bản
trong ngôn ngữ
lập trình C#
(4LT + 2BT)

2.1. Kiểu dữ liệu
2.2. Biến, hằng và biểu thức

Nội dung SV tự học
1.6. Lập trình trên môi
trường .NET [1-tập 1, tr.515]

2.7. Phạm vi hoạt động [1-tập
1, tr.201]
2.8. Lập trình đa luồng [1-tập
2, tr.371]

2.3. Các câu lệnh
2.4. Các toán tử
2.5. Các chỉ thị tiền xử lý
2.6. Mảng, chỉ mục và tập hợp

Chương 3.
Lớp và Đối tượng
(4LT + 2BT)

3.1. Định nghĩa lớp và các kỹ thuật hướng đối 3.5. Đóng gói dữ liệu thông
tượng trong C#
qua các thuộc tính [1-tập 1,
tr.235]
3.2. Tạo các đối tượng
3.3. Sử dụng các thành viên static
3.4. Hủy các đối tượng
3.5. Truyền tham số cho phương thức

Chương 4.
Xâu ký tự và biểu
thức chính quy

4.1. Xâu ký tự

3.6. Hoạt động bên trong đối
tượng [1-tập 1, tr.240]
3.7. Cấu trúc Struct [1-tập 1,
tr.289]
4.3. Thao tác trên các chuỗi
động [1-tập 1, tr.443]

4.2. Biểu thức chính quy

(2LT + 1BT)
Chương 5.

5.1. Các lớp ngoại lệ

5.4. Lớp System.Exception
[1-tập 1, tr.475]

Xử lý ngoại lệ

5.2. Bắt ngoại lệ

(2LT + 1BT)

5.3. Ngoại lệ do người dùng định nghĩa
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Chương 6.
Lập trình Giao
diện người dùng
(9LT + 5BT)

6.1. Tìm hiểu về đồ họa và GDI+

6.6. Custom Dialog [1-tập 3,
6.2. Tìm hiểu và tương tác với Windows Form tr.155]
6.3. Tìm hiểu và tương tác với lớp Control và 6.7. Giao diện người dùng
động [1-tập 3, tr.447]
các lớp Windows Form Control
6.4. Tìm hiểu về các Windows Form Control
nâng cao
6.5. Xây dựng Custom Control

Chương 7.

7.1. Kết nối cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

7.2. Sử dụng LINQ trên C#

(3LT + 3BT)

7.3. Sử dụng Entity Framework tạo Entity
Data Model trên C#

7.5.
Sử
dụng
Stored
Procedure, View và Trigger
[1-tập 4, tr.522]

7.4. Hiển thị dữ liệu trên các Data Control
Chương 8.
Lập trình báo cáo
với Crystal
Report
(3LT + 1BT)

8.1. Tổng quan về Crystal Report
8.2. Sắp xếp và Gộp nhóm
8.3. Sử dụng tham số
8.4. Xây dựng báo cáo phụ trong báo cáo
chính
8.5. Xây dựng báo cáo động
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8.6. Vẽ biểu đồ [1-tập 6,
tr.279]
8.7. Tạo báo cáo Cross-Tab
[1-tập 4, tr.308]

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: LẬP TRÌNH C/C++ - Mã học phần TMT0025
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết, bài tập:
4.2 Thực hành:

30LT+15BT

0 tiết

5. Mục tiêu học phần:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình trên ngôn ngữ C/C++, qua
đó có thể lập trình giải quyết một số bài toán trong thực tế bằng ngôn ngữ C/C++.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nội dung của học phần này tập trung vào các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C/C++
như các kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển, con trỏ và các thao tác trên con trỏ. Ngoài ra còn cung cấp
cho sinh viên cách giải một bài toán bằng ngôn ngữ lập trình C/C++.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Giang Thành Trung SĐT: 0982527337
ThS. Nguyễn Văn Hải

SĐT: 0975226238

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
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[1] Quách Tuấn Ngọc (2003), Ngôn ngữ lập trình C++, NXB Giáo dục
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] TS. Nguyễn Ngọc Cương, Ngôn ngữ lập trình C/C++, Nhà xuất bản thông tin và truyền thông
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp
1.1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình

Chương 1.
Giới thiệu
C/C++
(2 LT)

1.2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++
1.3. Các công đoạn phát triển của một chương trình C++
1.4. Giới thiệu môi trường phát triển ứng dụng C++

2.2. Lệnh, khối lệnh, từ khóa
2.3. Sử dụng các lệnh liên quan đến xuất dữ liệu
2.4. Biến và các kiểu dữ liệu trong C++

(3 LT)

2.5. Nhập và xuất dữ liệu
2.6. Hằng số
2.7. Phạm vi của biến
2.8. Các phép toán cơ bản
2.9. Toán tử tăng giảm
2.10. Độ ưu tiên của các toán tử

Chương 3.
Cấu trúc rẽ
nhánh

3.1. Giới thiệu một số cấu trúc điều khiển
3.2. Cấu trúc if …else
3.3. Cấu trúc switch …case

(3LT + 2BT)
Chương 4.
Cấu trúc vòng
lặp

o 1.5.2.

Cài đặt
Xcode để lập
trình C++ trên
Mac OS X

1.5.3. Cài đặt
Code::blocks để
1.5.1. Cài đặt Visual Studio 2015 để lập trình C++ trên lập trình C++ trên
Windows
Ubuntu/Linux [1]
1.5. Cài đặt IDE để lập trình C++

2.1. Cấu trúc cơ bản của một chương trình C++

Chương 2.
C++ cơ bản

Nội dung tự học

4.1. Vòng lặp while
4.2 Vòng lặp do-while
4.3. Vòng lặp for

( 6LT + 3BT)
5.1. Mảng một chiều
5.2. Các thao tác cơ bản với mảng một chiều
Chương 5.
Kiểu dữ liệu
Mảng và kiểu
chuỗi kí tự và
con trỏ

5.3. Thư viện array trong STL

(4 LT + 3BT)

5.7. Các thao tác cơ bản với mảng kí tự

5.4. Mảng hai chiều
5.5. Các thao tác cơ bản với mảng hai chiều
5.6. Mảng kí tự
5.8. Thư viện string trong C++
5.9. Con trỏ
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5.9.1. Toán tử tăng, giảm dùng cho con trỏ
5.9.2. Con trỏ và mảng một chiều
5.9.3. Con trỏ và mảng kí tự
5.10. Cấp phát bộ nhớ động
6.1. Làm quen với khái niệm function
Chương 6. Cơ
bản về
Function
(4 LT + 3 BT)

6.2. Thiết kế chương trình dựa trên khái niệm function
6.3. Truyền đối số cho hàm là giá trị hoặc tham chiếu
6.4. Hàm trả về giá trị hoặc tham chiếu
6.5. Tham số mặc định, tham số hằng
6.6. Function overloading

Chương 7.
Kiểu dữ liệu tự
định nghĩa
(4 LT+2BT)
Chương 8.
Nhập, xuất
File trong C++
(4LT+2BT)

7.1. Kiểu liệt kê (enum)
7.2. Structs
7.3. Structs and pointer
8.1. File và các thao tác cơ bản với file trong C
8.2. Input/Output stream C++
8.3. Một số thao tác đọc dữ liệu từ File trong C++
8.4. Một số thao tác ghi dữ liệu vào File trong C++
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6.7. Tính đệ quy
của hàm – Trang
195 [2]

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ ĐIỆN TỬ SỐ - Mã học phần TMM0071
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 30 LT + 15 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện tử: linh kiện điện tử, mạch tương tự,…
- Cung cấp kiến thức nền tảng về điện tử số: cơ sở đại số Boole, mạch tổ hợp, mạch tuần tự,…
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Một số khái niệm cơ bản
- Linh kiện điện tử
- Cơ sở đại số Boole
- Mạch logic tổ hợp
- Mạch logic tuần tự (mạch dãy)
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Nguyễn Duy Hiếu

Điện thoại: 0972.78.2203

- ThS. Phan Trung Kiên

Điện thoại: 0912.666.237

- ThS. Phạm Quang Trung

Điện thoại: 0982.449.866

- ThS. Nguyễn Hữu Cường

Điện thoại: 091.3434.678

8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham gia học tập, thảo luận nhóm trên lớp.
- Làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập.
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11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Vũ Đức Thọ (dịch), Cơ sở kỹ thuật điện tử số, NXB Giáo dục, 2003.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Phạm Minh Hà, Kỹ thuật mạch điện tử, NXB KHKT Hà Nội, 2008.
[2] Nguyễn Thuý Vân, Kỹ thuật số, NXB KHKT, 1999.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Chương 1.
Một số khái
niệm cơ bản
(3LT)

Chương 2.
Linh kiện điện
tử
(6LT)

Chương 3.
Cơ sở đại số
Boole
(6LT+3BT)
Chương 4.
Cổng logic
TTL và
CMOS
(3LT)

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Các đại lượng cơ bản của mạch điện
1.2. Các thành phần cơ bản của mạch điện
1.3. Vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật
liệu bán dẫn
1.4. Các định luật Kirchhoff
2.5. Mạch khuếch đại bán dẫn

2.1. Diode bán dẫn

2.6. Mạch khuếch đại thuật
toán

2.2. Transistor
2.3. Thyristor

2.7. Mạch tạo dao động

2.4. Vi mạch tích hợp

2.8. Điều chế và tách sóng

2.5. Linh kiện quang điện tử

2.9. Nguồn

3.1. Hệ đếm
3.2. Đại số Boole
3.3. Các phương pháp biểu diễn hàm Boole
3.4. Các phương pháp rút gọn hàm Boole
3.5. Các cổng logic
4.1. Các họ cổng logic

Tìm hiểu một số phần mềm vẽ
4.2. Giao tiếp giữa các cổng logic cơ bản TTLvà mô phỏng mạch: Proteus,
CMOS và CMOS-TTL
OrCAD
4.3. Các IC thực hiện các phép toán
5.1. Khái niệm chung
5.2. Phân tích mạch logic tổ hợp

Chương 5.
Mạch logic tổ
hợp
(6LT+6BT)

5.3. Thiết kế mạch tổ hợp
5.4. Một số mạch logic tổ hợp
5.4.1. Mạch mã hóa và giải mã
5.4.2. Bộ hợp kênh và phân kênh
5.4.3. Mạch cộng

5.5. Hazard trong mạch tổ hợp
[2] Tr51-Tr58
5.6. Đơn vị số học và logic
(ALU) [2] Tr70

5.4.4. Mạch so sánh
5.4.5. Mạch tạo và kiểm tra hàm chẵn lẻ
Chương 6.

6.1. Khái niệm chung và mô hình toán học
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6.5.3. Mạch logic tuần tự đồng

Mạch logic
tuần tự
(6LT+6BT)

6.1.1. Khái niệm chung

bộ [2] Tr90-Tr98

6.1.2. Mô hình toán học

6.3.4. Mạch logic tuần tự không
6.2. Các phần tử nhớ cơ bản của mạch logic đồng bộ [2] Tr98-Tr104
tuần tự
6.5.5. Hiện tường chu kỳ và
chạy đua trong mạch không
6.2.1. Các loại Tri-gơ
đồng bộ [2] Tr104-Tr107
6.2.2. Chuyển đổi giữa các loại Tri-gơ
6.3. Các phương pháp mô tả mạch logic tuần
tự
6.3.1. Bảng
6.3.2. Đồ hình trạng thái
6.4. Các bước thiết kế mạch tuần tự
6.4.1. Thiết kế mạch tuần tự từ đồ hình trạng
thái
6.4.2. Thiết kế mạch tuần tự từ bảng
6.5. Một số mạch tuần tự thông dụng
6.5.1. Mạch đếm
6.5.2. Thanh ghi dịch
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - Mã học phần: TMM0072
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản; Kỹ thuật điện tử và Điện tử số
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 30 LT + 15 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
Nắm được nguyên lý hoạt động, kiến trúc và tổ chức của máy tính điện tử số hiện đại và các công
việc chính trong thiết kế máy tính điện tử.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Bao gồm những kiến thức cơ bản về kiến trúc và tổ chức của máy tính. Trong đó, kiến trúc máy
tính nghiên cứu máy tính theo cách nhìn của người lập trình ở mức hệ thống bao gồm các vấn đề: tập
lệnh, các kiểu dữ liệu, tập thanh ghi, các phương pháp địa chỉ hoá toán hạng và các cơ chế vào ra; tổ
chức máy tính: nghiên cứu cấu trúc phần cứng máy tính trong suốt với người lập trình bao gồm: các tín
hiệu, các khối chức năng và kết nối logic giữa chúng. Giới thiệu tổng quan về khả năng hỗ trợ hệ điều
hành và các kiến trúc tiên tiến. Học phần chủ yếu nghiên cứu kiến trúc máy tính tuần tự minh hoạ thông
qua kiến trúc của máy PC được xây dựng trên cơ sở các bộ vi xử lí Intel, Motorola...
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Phan Trung Kiên SĐT: 0912 666 237
- ThS. Phạm Quang Trung

SĐT: 0982 449 866

- ThS. Nguyễn Duy Hiếu SĐT: 0972 782 203
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
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- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận...
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu tham khảo:
12.1 Sách giáo trình chính:
[1]. Trần Quang Vinh (2004), Kiến trúc máy tính (Giáo trình cao đẳng Sư phạm), NXB Đại học
Sư phạm.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1]. Trần Quang Vinh (2001), Cấu trúc máy vi tính, NXB Giáo dục.
[2]. Tống Văn On (chủ biên), Hoàng Đức Hải (2004), Giáo trình Cấu trúc máy tính, NXB Lao
động - Xã hội.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung tự học
1.3 Sự tiến hoá của máy tính

1.1 Máy tính và phân loại máy tính
Chương 1: Giới
thiệu chung
(3 LT + 0 BT)

1.1.1 Máy tính

1.3.1 Thế hệ 1
1.3.2 Thế hệ 2
1.3.3 Thế hệ 3

1.1.2 Phân loại máy tính

1.3.4 Thế hệ 4

1.2 Kiến trúc máy tính

1.4 Các quan điểm nghiên cứu
máy tính

1.2.1 Kiến trúc tập lệnh
1.2.2 Tổ chức máy tính

Đọc chương 1 tài liệu [2] từ
trang 18 đến trang 40.

2.1 Các thành phần cơ bản của máy tính
2.1.1.Bộ xử lí trung tâm
2.1.2 Hệ thống nhớ máy tính
2.1.3 Hệ thống vào ra
Chương 2: Hệ
thống máy tính
(6 LT + 3 BT)

2.2 Các hoạt động cơ bản của máy tính
2.2.1 Thực hiện chương trình
2.2.2 Hoạt động ngắt

2.2.3 Chuyển nhượng quyền
điều khiển hệ thống
2.3.1 Luồng thông tin trong
máy tính
Đọc chương 2 tài liệu [2] từ
trang 41 đến trang 54

2.3 Liên kết hệ thống
2.3.2 Cấu trúc bus cơ bản
2.3.3 Phân cấp bus trong máy tính
2.3.4 Các vấn đề liên quan đến thiết kế bus
3.1 Các hệ đếm cơ bản

3.3.3 Mã BCD

3.1.1 Hệ thập phân

3.5.3 Số dấu chấm tĩnh

Chương 3:
Biểu diễn dữ
liệu trong máy
tính

3.1.2 Hệ nhị phân

3.6 Biểu diễn kí tự trong máy
tính

(6 LT + 6 BT)

3.2.2 Lưu trữ thông tin trong bộ nhớ chính

3.1.3 Hệ Hexa
3.2 Mã hoá và lưu trữ dữ liệu trong máy tính
3.2.1 Nguyên tắc chung
3.3 Biểu diễn số nguyên

3.6.1 Nguyên tắc chung về mã
hoá kí tự
3.6.2 Bộ mã ASCII
3.6.3 Bộ mã Unicode
Đọc chương 2 giáo trình [1] từ

3.3.1 Số nguyên không dấu
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3.3.2 Số nguyên có dấu

trang 27 đến trang 46.

3.4 Các phép toán số học với số nguyên

Đọc chương 2 tài liệu [2] từ
trang 54 đến trang 58.

3.4.1 Bộ cộng
3.4.2 Cộng số nguyên không dấu
3.4.3 Cộng/trừ số nguyên có dấu
3.4.4 Nhân số nguyên
3.4.5 Chia số nguyên
3.5 Biểu diễn số thực bằng số dấu chấm động
3.5.1 Khái niệm về số dấu chấm động (FPN)
3.5.2 Chuẩn IEEE754/85
4.1 Mô hình lập trình của máy tính
4.1.1 Khái niệm mô hình lập trình
Chương 4:
Kiến trúc tập
lệnh

4.1.2 Tập thanh ghi

(3 LT + 3 BT)

4.2.1 Giới thiệu chung về tập lệnh

4.1.3 Không gian nhớ và không gian vào ra
4.2 Tập lệnh
4.2.2 Các kiểu thao tác cơ bản
4.2.3 Các chế độ địa chỉ
5.1 Cấu trúc cơ bản của CPU
5.1.1 Đơn vị điều khiển (CU)
5.1.2 Đơn vị số học và logic (ALU)
5.1.3 Tập thanh ghi
5.2 Các hoạt động cơ bản của CPU

Chương 5: Bộ
xử lí trung tâm

5.2.1 Chu trình hoạt động tuần tự
5.2.2 Kĩ thuật xử lí đường ống (Pipelining)

(3 LT + 0 BT)

4.3 Ví dụ nghiên cứu: Kiến
trúc tập lệnh của 80x86
4.3.1 Mô hình lập trình
4.3.2 Tập lệnh
4.3.3 Các chế độ địa chỉ
Đọc chương 5 tài liệu [2] từ
trang 277 đến trang 394.
5.3 Các kiến trúc tiên tiến của
bộ xử lí
5.3.1 Cấu trúc chung của các
bộ xử lí tiên tiến
5.3.2 Các kiến trúc song song
mức lệnh
5.3.3 Máy tính có tập lệnh rút
gọn
5.4 Kiến trúc Intel
5.4.1 Kiến trúc 16 bit
5.4.2 Kiến trúc 32 bit
5.4.3 Kiến trúc 64 bit
Đọc Phần 2 tài liệu [1] từ
trang 17 đến trang 96.

6.1 Tổng quan về hệ thống nhớ

6.5.2 Bộ nhớ quang

6.1.1 Các đặc trưng của hệ thống nhớ

6.5.3 Flash disk

6.1.2 Phân cấp hệ thống nhớ của máy tính
Chương 6: Hệ
thống nhớ

6.2 Bộ nhớ bán dẫn

6.5.4 Các chuẩn ghép nối ổ
đĩa

6.2.1 Phân loại bộ nhớ bán dẫn

6.6 Hệ thống nhớ trên PC

(3 LT + 3 BT)

6.2.2 Tổ chức của chíp nhớ bán dẫn

6.6.1 Bộ nhớ Cache

6.2.3 Thiết kế các mô đun nhớ bán dẫn

6.6.2 RAM

6.3 Bộ nhớ chính

6.6.3 ROM BIOS

6.3.1 Các đặc trưng của bộ nhớ chính

6.6.4 CMOS RAM
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6.3.2 Tổ chức bank nhớ cho bộ nhớ chính

6.6.5 Video RAM

6.4 Bộ nhớ Cache

6.6.6 Bộ nhớ ngoài

6.4.1 Nguyên tắc chung

Đọc chương 3 tài liệu [1] từ
trang 70 đến trang 93.

6.4.2 Hoạt động của cache
6.4.3 Các phương pháp tổ chức bộ nhớ cache
6.4.4 Các thuật toán thay thế
6.4.5 Phương pháp ghi dữ liệu khi Cache hit
6.4.6 Tổ chức cache nhiều mức
6.5 Bộ nhớ ngoài
6.5.1 Đĩa từ
6.5.5 RAID
7.1 Tổng quan về hệ thống vào/ra

Chương 7: Hệ
thống vào/ra
(3 LT + 0 BT)

7.1.1 Giới thiệu chung

7.3 Nối ghép với thiết bị ngoại
vi

7.1.2 Thiết bị ngoại vi

7.3.1 Nguyên tắc chung

7.1.3 Module nối ghép vào/ra
7.1.4 Các phương pháp địa chỉ hoá cổng vào/ra

7.3.2 Nối ghép với bàn phím
và chuột

7.2 Các phương pháp điều khiển vào/ra

7.3.3 Nối ghép màn hình

7.2.1 Vào/ra bằng chương trình

7.3.4 Cổng song song và nối
ghép với máy in

7.2.2 Vào/ra điều khiển bằng ngắt
7.2.3 Truy nhập trực tiếp bộ nhớ (DMA)
7.2.4 Vào/ra điều khiển bằng bộ xử lý vào/ra
8.1 Phân loại kiến trúc máy tính

Đọc phần 4 tài liệu [1] từ
trang 154 đến trang 190.
8.3.Kiến trúc đa nhân

8.1.1 SISD - Kiến trúc đơn dòng lệnh, đơn Đọc chương 2 tài liệu [2] từ
dòng dữ liệu
trang 47 đến trang 54.
8.1.2 MISD - Kiến trúc đa dòng lệnh, đơn dòng
dữ liệu
Chương 8: Giới
thiệu kiến trúc
song song
(3 LT + 0 BT)

8.1.3 SIMD - Kiến trúc đơn dòng lệnh, đa dòng
dữ liệu
8.1.4 MIMD - Kiến trúc đa dòng lệnh, đa dòng
dữ liệu
8.2 Một số kiến trúc song song thông dụng
8.2.1 SMP - Đa xử lí đối xứng
8.2.2 NUMA - Đa xử lí truy cập bộ nhớ không
đồng nhất
8.2.3 Clusters
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ - Mã học phần TMM0030
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2.
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 30 LT + 15 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xử lí tín hiệu số: Tín hiệu, số hoá tín hiệu và hệ
thống số; Các phép toán cơ bản xử lý tín hiệu: nhân chập, phép biến đổi Z, phép biến đổi Fourier, biến
đổi Fourier rời rạc, biến đổi Fourier nhanh.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Trình bày kiến thức về tín hiệu, các phép biến đổi Z, Fourier rời rạc, FFT.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Phan Trung Kiên

SĐT: 0912 666 237

- ThS. Phạm Quang Trung

SĐT: 0982 449 866

- ThS. Nguyễn Duy Hiếu

SĐT: 0972 782 203

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận...
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu tham khảo:
12.1. Giáo trình chính:
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- [1] Tống Văn On (2002) Lý thuyết & bài tập Xử lí tín hiệu số, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
12.2. Tài liệu tham khảo:
- [1] Nguyễn Tăng Cường, Phan Quốc Thắng (2003). Cấu trúc và lập trình các hệ xử lý tín hiệu
số, XNB Khoa học và Kỹ thuật
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Biểu diễn tín hiệu rời rạc
1.1.1. Các cách biểu diễn tín hiệu rời rạc
1.1.2. Một số dãy cơ bản
1.1.3. Một số định nghĩa
Chương 1:
Biểu diễn tín
hiệu và hệ thống
rời rạc trong
miền thời gian
rời rạc
(12 LT + 5 BT)

1.2. Các hệ thống tuyến tính bất biến
1.2.1. Các hệ thống tuyến tính
1.2.2. Các hệ thống tuyến tính bất biến
1.2.3. Hệ thống tuyến tính và nhân quả

1.1. Các hệ thống
không đệ quy và đệ
quy [1] Tr26-Tr28
1.2. Tương quan tín
hiệu [1] Tr31-Tr32

1.2.4. Hệ thống tuyến tính và ổn định
1.3. Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng
1.3.1. Phương trình sai phân tuyến tính hệ số biến đổi

1.4.2. Thực hiện hệ
thống

1.3.2. Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng
1.4. Thực hiện hệ thống
1.4.1. Các phần tử thực hiện
2.1. Biến đổi Z
2.1.1. Định nghĩa biến đổi Z
2.1.2. Miền hội tụ của biến đổi Z
2.2. Điểm cực và điểm không
2.2.1. Định nghĩa điểm không
Chương 2:

2.2.2. Định nghĩa điểm cực

Phép biến đổi Z

2.3. Biến đổi Z ngược

(12 LT + 5 BT)

2.3.1. Định nghĩa biến đổi Z ngược

2.1. Biểu diễn hệ
thống rời rạc trong
miền Z [1] Tr51-Tr58

2.3.2. Phương pháp thặng dư
2.3.3. Phương pháp khai triển thành chuỗi lũy thừa
2.3.4. Phương pháp khai triển thành các phân thức tối
giản
2.4. Các tính chất của biến đổi Z
3.1. Biến đổi Fourier
Chương 3:

3.1.1. Định nghĩa biến đổi Fourier

Phép biến đổi
Fourier

3.1.2. Sự tồn tại của biến đổi Fourier

(3 LT + 2 BT)

3.2. Các tính chất của biến đổi Fourier

3.1.3. Biến đổi Fourier ngược

3.1. Biểu diễn hệ
thống rời rạc trong
miền tần số liên tục
[1] Tr78-Tr86

3.3. Quan hệ giữa biến đồi Fourier và biến đổi Z
Chương 4:
Phép biến đổi

4.1. Biến đổi Fourier rời rạc đối với dãy tuần hoàn chu 4.1. Phép chập nhanh
kỳ N
[1] Tr113
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Fourier rời rạc

4.1.1. Định nghĩa DFT

(3 LT + 1 BT)

4.1.2. Định nghĩa IDFT
4.1.3. Biểu diễn DFT dưới dạng ma trận

4.3. Biến đổi Fourier
rời rạc đối với dãy có
chiều dài hữu hạn N

4.4. Tính chất của
4.2. Tính chất của biến đổi Fourier rời rạc đối với dãy
biến đổi Fourier rời
tuần hoàn chu kỳ N
rạc đối với dãy có
chiều dài hữu hạn N
Chương 5:
Phép biến đổi
Fourier nhanh

5.1. Biến đồi Fourier nhanh (FFT)

(1 LT + 1 BT)
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5.2. Thuật toán FFT
cơ số 4 [1] Tr171Tr175

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THIẾT KẾ WEB -- Mã học phần: TMM0020
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 30 LT + 15 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về thiết kế web: HTML/HTML5, CSS/CSS3, JavaScript và một
số framework thông dụng của chúng.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Giới thiệu về thiết kế web
- Tìm hiểu về HTML/HTML5
- Tìm hiểu về CSS/CSS3 và Bootstrap
- Tìm hiểu về JavaScript, jQuery và jQuery Mobile
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Nguyễn Duy Hiếu

Điện thoại: 0972.78.2203

- ThS. Mai Văn Tám

Điện thoại: 0983.559.327

- ThS. Đặng Thị Vân Chi

Điện thoại: 0166.4994.581

8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham gia học tập, thảo luận nhóm trên lớp.
- Thực hành và làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
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[1] Jon Duckett, 2011, HTML & CSS - Design and Build Websites, John Willey & Sons.
12.2. Tài liệu tham khảo:
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Chương 1.
Mở đầu
(3LT)

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Xu hướng phát triển của thiết kế web
1.3. Một số công cụ trong thiết kế web
2.1. Giới thiệu HTML
2.2. Cấu trúc tài liệu HTML
2.3. Khái niệm thẻ HTML
2.4. Thuộc tính của thẻ HTML
2.5. Thẻ đề mục, thẻ đoạn, thẻ liên kết
2.6. Style và CSS, màu sắc trong thiết kế web

Chương 2.

2.7. Làm việc với đa phương tiện: ảnh, video,
audio,..

Ngôn ngữ
HTML

2.8. Bảng biểu

(9LT+3BT)

2.10. ID và Class

Bài tập thực hành 1

2.9. Danh sách
2.11. Đối tượng Block và Inline
2.12. Làm việc với Iframe
2.13. Thiết kế thích nghi kích cỡ màn hình
2.14. Khái niệm form
2.15. Làm việc với các đối tượng của form
2.16. Giới thiệu về HTML5
2.17. Những điểm mới trong HTML5
3.1. Giới thiệu về CSS
3.2. Cú pháp và các cách dùng CSS
3.3. Làm việc với background
3.4. Mô hình hộp của các đối tượng HTML

Chương 3.

3.5. Đường viền

Định dạng
trang web
bằng
CSS/CSS3

3.6. Làm việc với Margin

(6LT+3BT)

3.10. Định dạng liên kết

3.15. Thanh điều hướng
3.16. Màu sắc và gradient
3.17. Hiệu ứng chữ
3.18. Shadow

3.7. Làm việc với Padding

3.19. Đồ hoạ 2D và 3D

3.8. Chiều rộng và chiều cao

3.20. Transition

3.9. Định dạng văn bản

3.21. Animation
3.22. Flexbox

3.11. Định dạng danh sách

3.23. CSS grid

3.12. Định dạng bảng biểu
3.13. Vị trí và canh chỉnh
3.14. Làm việc với @media
Chương 4.

4.1. Giới thiệu JavaScript (JS)

168

4.16. Tìm hiểu về DOM

Ngôn ngữ
JavaScript

4.2. Cú phát và cách dùng JS

4.17. Tìm hiểu về BOM

4.3. Biến trong JS và phạm vi

4.18. Tìm hiểu về JSON

(6LT+3BT)

4.4. Các phép toán cơ bản

4.19. Tìm hiểu về AJAX

4.5. Kiểu dữ liệu trong JS

4.20. Regular Expression

4.6. Làm việc với hàm JS
4.7. Object trong JS
4.8. Xử lý sự kiện với JS
4.9. Làm việc với String
4.10. Làm việc với Number
4.11. Làm việc với Array
4.12. Làm việc với Date
4.13 Cấu trúc rẽ nhánh
4.14. Cấu trúc lặp
4.15. Làm việc với Form trong JS
5.1. Giới thiệu về Bootstrap

5.9. Bài tập thực hành 2

5.2. Bố cục với Bootstrap
Chương 5.
Bootstrap
(3LT+3BT)

5.10. Glyphicon

5.3. Định dạng văn bản

5.11. Panel

5.4. Bảng biểu

5.12. Form

5.5. Hình ảnh

5.13. Carousel

5.6. Thông báo

5.14. Modal

5.7. Nút bấm
5.8. Các đối tượng khác trong Bootstrap

5.15. Popover và Tooltip…

6.1. Giới thiệu về jQuery
Chương 6.
jQuery và
jQuery Mobile
(3LT+3BT)

6.2. Cú pháp và cách dùng
6.3. Selector trong jQuery

6.8. Bài tập thực hành 3

6.4. Sự kiện trong jQuery

6.9. Tìm hiểu về jQuery Mobile

6.5. Hiệu ứng của jQuery
6.6. Làm việc với HTML trong jQuery
6.7. Traversing trong jQuery

169

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: QUẢN LÝ HỆ THỐNG MÁY TÍNH - Mã học phần TMM0073
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 15 LT + 15 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
Nắm vững các .
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Cung cấp những kiến thức về hệ thống máy tính, các linh kiện và lắp ráp sửa chữa.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Phan Trung Kiên

SĐT: 0912 666 237

- ThS. Phạm Quang Trung

SĐT: 0982 449 866

- ThS. Nguyễn Hữu Cường

SĐT: 0965.067.050

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn theo nhóm.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận...
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu tham khảo:
12.1. Sách, giáo trình chính:
- [1]. Nguyễn Vũ Quốc Hưng (2005), Quản lí hệ thống máy tính, Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm.
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12.2. Tài liệu tham khảo:
- [1] Nguyễn Nam Trung (2006). Cấu trúc máy vi tính & Thiết bị ngoại vi, NXB Khoa học & Kỹ
thuật.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Chương 1. Tổng
quan về hệ thống
máy tính
(2 LT)

Nội dung lên lớp
1.1 Lịch sử phát triển hệ thống máy tính
1.1.1 Các thế hệ máy tính

Nội dung tự học
1.2 Thủ tục trao đổi
tin của máy tính

1.1.2 Xu hướng phát triển của các hệ thống máy tính
2.1 Tổng quan về vi xử lý

Chương 2. Tổng
quan về linh kiện hệ
thống
(3 LT + 2 TH)

2.1.1 Khái niệm CPU, Socket và Slot
2.2 Khe cắm mở rộng

2.3 RAM + ROM

2.2.1 ISA
2.2.2 PCI Express
2.2.3. AGP
2.3 Ram + Rom
3.1. FAT

Chương 3. Thiết bị
ngoài
(3 LT + 3 BT)

3.2 Đĩa CD ROM
3.3 USB
3.4 Ổ đĩa cứng
3.4.1. Thiết lập vùng (Logical, Primary)
3.4.2. Active,Primary

Chương 4. Bo mạch
chính (main board)
(5 LT + 4 BT)

4.1 Bo mạch chính (main board)
4.1.1 Trình điều khiển CMOS và BOTRAP
4.1.2 Regedit cơ bản
4.1.3 Thiết lập BIOS

Chương 4. Thiết lập
ứng dụng
(4 LT + 4 BT)

5.1 Cài đặt hệ điều hành
5.2. Thiết đặt hệ thống
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN - Mã học phần TMT0006
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về CSDL phân tán và ứng dụng của nó trong
thực tiễn.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán, hệ quản trị CSDL phân tán. Các chiến lược thiết
kế cơ sở dữ liệu phân tán, Xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán.
Vấn đề về quản lý giao dịch, đặc trưng và các tính chất giao dịch. Vấn đề tương tranh và hiệu
năng xử lý phân tán.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Hoàng Thị Lam

- SĐT: 01696716786

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà - SĐT: 0987758048
- ThS. Lường Nguyệt Hương - SĐT: 0869056699
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành.
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập lớn, bài tập nhóm, bài kiểm tra được quy định cho từng
học phần.
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11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Phạm Thế Quế, 2010, Cơ sở dữ liệu phân tán, NXB thông tin và truyền thông
[2] Nguyễn Văn Huân – Phạm Việt Bình, 2009, Hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễn, NXB
Khoa học và Kỹ thuật.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Bá Tường, 2005, Cơ sở dữ liệu phân tán, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Xử lý phân tán và hệ thống xử lý phân tán

1.10. Kiến trúc hệ quản trị cơ
sở dữ liệu phân tán

1.2. Hệ CSDL phân tán là gì

(Giáo trình: Phạm Thế Quế, Cơ
sở dữ liệu phân tán, NXB thông
1.4. Các đặc điểm của CSDL phân tán so với
tin và truyền thông 2010, Trang
CSDL tập trung
34 -46)
1.5. Các mô hình cơ sở dữ liệu Client/Server
1.3. Sự cần thiết của hệ CSDL phân tán

Chương 1.
Khái niệm cơ
bản về cơ sở
dữ liệu phân
tán
(4 LT )

1.6. Mô hình tham chiếu CSDL phân tán
1.6.1. Lược đồ toàn cục
1.6.2. Lược đồ phân mảnh
1.6.3. Lược đồ cấp phát
1.6.4. Lược đồ ánh xạ cục bộ
1.7. Cấu trúc logic của CSDL phân tán.
1.8. Lợi ích phân tán dữ liệu trên mạng
1.9. Hệ quản trị CSDL phân tán
1.9.1. Hệ quản trị CSDL phân tán thuần nhất
1.9.2. Hệ quản trị CSDL phân tán không thuần
nhất
1.9.3. Kiến trúc hệ quản trị CSDL phân tán
2.1 Các chiến lược thiết kế
2.2 Các vấn đề phân mảnh dữ liệu
2.2.1. Lý do phân mảnh
2.2.2. Các kiểu phân mảnh

2.2.3. Mực độ phân mảnh
Chương 2.
Thiết kế CSDL 2.2.4. Các quy tắc phân mảnh
phân tán
2.2.5. Các kiểu cấp phát
(8 LT + 4 BT) 2.2.6. Các yêu cầu thông tin

2.7. Phương pháp phân mảnh
hỗn hợp.
(Giáo trình: Phạm Thế Quế, Cơ
sở dữ liệu phân tán, NXB thông
tin và truyền thông 2010, Trang
101 -115)
2.8. Làm các bài tập theo yêu
cầu của giáo viên

2.3. Phương pháp phân mảnh ngang
2.4. Phương pháp phân mảnh dọc
2.5. Cấp phát dữ liệu
2.6. Kiểm soát ngữ nghĩa dữ liệu
Chương 3. Xử 3.1. Khái niệm truy vấn
lý truy vấn 3.2. Vấn đề xử lý truy vấn

3.8. Đặc trưng các thuật toán
tối ưu hóa truy vấn phân tán.
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trong cơ sở dữ 3.3. Quy trình xử lý truy vấn
liệu phân tán
3.4. Phân rã truy vấn
(4 LT + 4 BT) 3.5. Cục bộ hóa dữ liệu phân tán
3.6. Tối ưu hóa truy vấn phân tán.

(Giáo trình: Phạm Thế Quế, Cơ
sở dữ liệu phân tán, NXB thông
tin và truyền thông 2010, Trang
170)

3.7. Các thuật toán tối ưu hóa truy vấn phân
tán
Chương 4.
Quản lý giao
dịch và điều
khiển đồng
thời phân tán
(4LT + 2BT

4.1. Định nghĩa giao dịch

4.6. Làm các bài tập theo yêu
cầu của giáo viên

4.2. Đặc trưng của giao dịch
4.3. Các tính chất giao dịch
4.4. Các loại giao dịch
4.5. Điều khiển đồng thời phân tán
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN - Mã học phần TMT0003
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về CSDL đa phương tiện, cách tổ chức lưu trữ và
xử lý dữ liệu đa phương tiện đối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Trình bày những khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu đa phương tiện: dữ liệu đa phương tiện, cơ sở
dữ liệu đa phương tiện, hệ thống tìm kiếm thông tin đối với dữ liệu đa phương tiện, tổ chức nội dung
trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Giới thiệu về ngôn ngữ truy vấn dữ liệu đa phương tiện, hệ quản trị
dữ liệu đa phương tiện.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Hoàng Thị Lam

- SĐT: 01696716786

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà - SĐT: 0987758048
- ThS. Lường Nguyệt Hương - SĐT: 0869056699
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành.
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập nhóm, bài tập lớn, bài kiểm tra được quy định cho từng
học phần.
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11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Đỗ Trung Tuấn, 2010, Hệ thống đa phương tiện, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Bhavani, Thuraisingham (2001), Managing and Mining Multimedia Databases, CRC Press
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Dữ liệu đa phương tiện
1.2. CSDL đa phương tiện
1.3. Phân loại dữ liệu đa phương tiện
1.4. Đặc trưng của dữ liệu đa phương tiện
Chương 1.
Tổng quan về
cơ sở dữ liệu
đa phương
tiện (6LT)

1.5. Hệ thống tìm kiếm thông tin đối với dữ liệu đa
phương tiện
1.6. Hệ thống tìm kiếm và chỉ số hóa đa phương tiện
1.7. Tổ chức nội dung trong CSDL đa phương tiện
1.7.1. Nguyên lý tự trị
1.7.2. Nguyên lý đồng nhất
1.7.3. Nguyên lý lai ghép
1.7.4. Tổ chức dữ liệu đa phương tiện dựa trên
nguyên lý đồng nhất
2. 1. Các hệ quản trị CSDL và vai trò của chúng trong Sinh viên làm các bài tập
việc xử lý dữ liệu đa phương tiện.
theo yêu cầu của giáo
viên
2.2. Định nghĩa hệ quản trị CSDL đa phương tiện
2.3. Kiến trúc hệ quản trị CSDL đa phương tiện

Chương 2. Hệ
quản trị cơ sở
dữ liệu đa
phương tiện
(8LT + 6BT)

2.4. Các yêu cầu của một hệ quản trị CSDL đa
phương tiện
2.5. Các vấn đề của hệ quản trị CSDL đa phương tiện
2.5.1. Mô hình hóa dữ liệu đa phương tiện
2.5.2. Lưu trữ đối tượng đa phương tiện
2.5.3. Chỉ số hóa đa phương tiện
2.5.4. Hỗ trợ truy vấn đa phương tiện, khai thác và
duyệt qua
2.6. Kỹ thuật mô hình hóa dữ liệu
2.7. Kỹ thuật chỉ mục hóa

Chương 3.
Ngôn ngữ truy
vấn dữ liệu đa
phương tiện

3.1. Truy vấn SMDSs (mô tả đồng nhất)

Sinh viên làm các bài tập
3.2. Truy vấn dữ liệu đa phương tiện mô tả dưới kiến theo yêu cầu của giáo
viên
trúc lai tạo
3.3.Chỉ số hóa SMDS với chỉ số đảo.

(6LT + 4BT)
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: HỌC MÁY - Mã học phần: TMT0018
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Môn học này giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về lý thuyết và kỹ thuật xây dựng các chương
trình có khả năng học, tự học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Các khái niệm cơ bản, một số mô hình học cơ bản, mạng nơron, hệ khuyến nghị, giảm chiều dữ
liệu, tối ưu lồi và máy vectơ hỗ trợ.
7. Thông tin về giảng viên:
Ths. Phạm Quốc Thắng. SĐT: 0945.268.298
Ths. Nguyễn Văn Tú.

SĐT: 0988.265.945

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp: 80% trở lên
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Tom Mitchell (1997), Machine Learning, 2nd Edition
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12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Ôn tập đại số tuyến tính
Chương 1. Kiến
thức cơ bản
(1 LT)

Chương 2. Tổng
quan về học máy
(3 LT + 1 BT)

1.2. Giải tích ma trận
1.3. Ôn tập xác suất
1.4. Maximum Likelihood và Maximum A
Posteriori
2.1. Các khái niệm cơ bản
2.2. Giới thiệu về feature engineering
2.3. Hồi quy tuyến tính
2.4. Overfitting

Chương 3. Một
số mô hình học
cơ bản
(3 LT + 2 BT)
Chương 4.
Mạng nơron
(3 LT + 1 BT)
Chương 5. Hệ
thống khuyến
nghị
(3 LT + 1 BT)
Chương 6. Giảm
chiều dữ liệu

3.1. K-người láng giềng gần nhất
3.2. Phân cụm K-means
3.3. Bộ phân lớp Naive Bayes
4.1. Giảm bậc gradient
4.2. Giải thuật học Perceptron
4.3. Hồi quy Logistic

(Giáo trình [2], chương 4)

4.4. Hồi quy Softmax
5.1. Hệ khuyến nghị dựa trên nội dung
5.2. Lọc cộng tác dựa trên neighborhood
5.3. Lọc cộng tác nhân tử ma trận
6.1. Phân tích giá trị riêng (SVD)
6.2. Phân tích thành phần chính (PCA)

(3 LT + 1 BT)

6.3. Phân tích tách biệt tuyến tính (LDA)

Chương 7. Tối
ưu lồi

7.1. Tập lồi và hàm lồi

(2 LT + 2 BT)

7.3. Đối ngẫu

Chương 8. Máy
vectơ hỗ trợ
(2 LT + 2 BT)

4.5. Mạng nơron đa tầng và
lan truyền ngược

7.2. Bài toán tối ưu lồi
8.1. Máy vectơ hỗ trợ
8.2. Máy vectơ hỗ trợ lề mềm
8.3. Hàm nhân
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8.4. Máy vectơ hỗ trợ đa lớp
(Giáo trình [2], chương 8)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: XỬ LÝ ẢNH - Mã học phần TMT0056
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
Điều kiện tiên quyết: Lập trình C\C++.
Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết, bài tập:
4.2 Thực hành:

20 LT + 10 BT

0 tiết

5. Mục tiêu học phần
Môn học này giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về các phương pháp xử lý ảnh số, cấu hình của
một hệ thóng xử lý ảnh và ý nghĩa ứng dụng của xử lý ảnh trong nhiều lĩnh vực.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Tạo, biểu diễn, số hóa ảnh. Xử lý số hình ảnh, cải thiện và nâng cấp ảnh. Các phương pháp tách
biên và phân vùng ảnh.
7. Thông tin về giảng viên:
Ths. Phạm Quốc Thắng.

SĐT: 0945.268.298

Ths. Nguyễn Văn Tú.

SĐT: 0988.265.945

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: 80% trở lên
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
11.1 Tài liệu tham khảo:
11.1 Giáo trình chính
[1] Nguyễn Quang Hoan, 2006, Giáo trình xử lý ảnh, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông.
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11.2 Tài liệu tham khảo
[1] Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình, 2007, Xử lý ảnh. ĐH Thái Nguyên
12. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung tự học

1.1. Tổng quan về hệ thống xử lý ảnh
Chương 1. Giới
thiệu chung
(2 LT)

Chương 2. Tạo
ảnh và biểu
diễn ảnh
(2 LT)

1.2. Các vấn đề cơ bản của xử lý ảnh

1.5. Ứng dụng của xử lý ảnh.

1.3. Tính đa dạng của xử lý ảnh

Đọc giáo trình chính từ trang
1.4. Các giai đoạn cơ bản của quá trình xử lý 3 đến trang 6
phân tích ảnh
2.1. Nguyên tắc của quá trình tạo hình ảnh
2.2. Một số vấn đề về cảm nhận ảnh
2.3. Màu sắc, biểu diễn và xử lý màu
2.4. Các mô hình biểu diễn ảnh số

2.5. Các loại ảnh
Đọc giáo trình chính từ trang
12 đến trang 14

Chương 3. Thu
nhận và số hóa
ảnh (2 LT)

3.1. Nguyên tắc của hệ thống thu nhận ảnh

3.4. Quá trình rời rạc hóa
ảnh

3.2. Ảnh số và file dữ liệu ảnh

3.5. Quá trình lượng tử hóa

3.3. Nguyên tắc và kỹ thuật hồi phục ảnh

Đọc giáo trình chính từ trang
16 đến trang 23

Chương 4. Các
phương pháp
cơ bản của xử
lý số hình ảnh

4.1. Một số khái niệm

4.6. Các toán tử tuyến tính
không gian

(2 LT + 2 BT)

4.5. Phân tích và xử lý kết cấu bề mặt

Chương 5. Cải
thiện và nâng
cấp ảnh
(4 LT + 4 BT)

4.2. Các phép toán trên điểm ảnh
4.3. Các phép biến đổi ảnh
4.4. Biểu diễn và xử lý đa phân giải

5.1. Các phương pháp biến đổi độ tương phản và
histogram
5.2. Các phương pháp lọc giảm nhiễu đối với ảnh
5.3. Các phép lọc tăng cường độ nét biên ảnh
5.4. Vấn đề khôi phục ảnh trong nhiễu
6.1. Khái niệm chung về biên ảnh

Chương 6. Các
phương pháp
tách biên ảnh
(2 LT + 2 BT)

6.2. Mô hình biểu diễn biên ảnh và phép toán cơ
sở phát hiện biên
6.3. Các toán tử đạo hàm phát hiện và tách biên
ảnh
6.4. Phương pháp tách biên bằng bộ lọc tối ưu

Chương 7.
Phân vùng ảnh
(2 LT + 2 BT)

7.1. Khái quát chung về vùng ảnh và các thuộc
tính vùng ảnh
7.2. Các phương pháp phân vùng dựa trên sự
phân lớp điểm ảnh
7.3. Phương pháp phân vùng dựa trên sự phân
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4.7. Phép nhân chập và xếp
chồng
Đọc giáo trình chính từ trang
24 đến trang 26

chia và kết hợp các miền kề
7.4. Phương pháp phân vùng dựa trên xử lý đa
phân giải
7.5. Phân vùng dựa trên phân tích kết cấu
7.6. Phân vùng dựa trên xác định đường biên

Chương 8. Biểu
diễn và xử lý
ảnh nhị phân
(4 LT)

8.1. Khái quát về ảnh nhị phân và biểu diễn hình
dạng đối tượng
8.2. Các tham số cơ bản biểu diễn dạng ảnh
8.3. Xương ảnh và các giải thuật tìm xương ảnh
8.4. Một số phép biến đổi biểu diễn hình dạng
8.5. Nguyên tắc của phương pháp nhận dạng đối
tượng ảnh
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8.6. Các toán tử xử lý hình
thái
Đọc giáo trình chính từ trang
45 đến trang 46

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: KHAI PHÁ DỮ LIỆU - Mã học phần TMT0019
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Môn học này giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về lý thuyết và một số kỹ thuật khai phá dữ liệu
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Các thuật ngữ và khái niệm cơ bản. Quá trình Khai phá Dữ liệu. Tiền xử lý. Các kỹ thuật Phân
loại: Cây quyết định, Luật, Mạng thần kinh, Xác suất. Các kỹ thuật Phân nhóm: Phân vùng, Phân cấp,
Ước tính mật độ. Các kỹ thuật Luật liên kết: Apriori. Khai phá Dữ liệu trên Web. Ứng dụng.
7. Thông tin về giảng viên:
Ths. Phạm Quốc Thắng. SĐT: 0945.268.298
Ths. Nguyễn Văn Tú.

SĐT: 0988.265.945

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp: 80% trở lên
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] David Hand, Heikki Mannila and Padhraic Smyth (2001), Principles of Data Mining
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[2] Jiawei Han and Micheline Kamber (2001), Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan
Kaufmann Publishers
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Jason T.L.Wang, Mohammed J. Zaki, Hannu T.T. Toivonen, Dennis Shasha (2005), Data
Mining in Bioinformatics, Springer-Verlag London Limited
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Khai phá dữ liệu là gì
1.2. Khai phá dữ liệu trên loại dữ liệu nào
1.2.1. CSDL quan hệ
1.2.1. Kho dữ liệu
1.8. Có phải tất cả các
1.3. Các chức năng của khai phá dữ liệu - Những loại mẫu đều đáng quan
tâm?
mẫu nào cần được khai phá
1.2.3. CSDL giao tác
Chương 1. Giới
thiệu
(1 LT)

1.3.1. Khái niệm, mô tả lớp

(Giáo trình [2], pp. 27)

1.3.2. Khai phá tần suất mẫu, kết hợp và tương quan
1.3.3. Phân lớp và dự báo
1.3.4. Phân cụm
1.6. Phân loại các hệ thống khai phá dữ liệu
1.7. Các vấn đề chính trong khai phá dữ liệu
2.2. Làm sạch dữ liệu
2.2.1. Giá trị lỗi
2.2.2. Nhiễu dữ liệu
2.2.3. Xử lý làm sạch dữ liệu
2.3. Tích hợp và chuyển đổi dữ liệu
Chương 2. Tiền
xử lý dữ liệu
(1 LT)

2.3.1. Tích hợp dữ liệu
2.3.2. Chuyển đổi dữ liệu

2.5. Tại sao phải xử lý
dữ liệu trước?

2.4. Thu nhỏ dữ liệu

(Giáo trình [2], pp. 48)

2.4.1. Gộp nhập khối dữ liệu
2.4.2. Lựa chọn tập con thuộc tính
2.4.3. Giảm số chiều
2.5. Rời rạc hóa dữ liệu và tạo cây phân cấp ý niệm
2.5.1. Rời rạc hóa dữ liệu
2.5.2. Tạo ra phân cấp khái niệm

Chương 3. Các
yếu tố cơ bản,
các ngôn ngữ và
kiến trúc của hệ
thống khai phá
dữ liệu
(2 LT)

3.4. Thiết kế giao diện
3.1. Các yếu tố cơ bản của khai phá dữ liệu: Điều gì người dùng dựa trên
xác định nhiệm vụ của khai phá dữ liệu
ngôn ngữ truy vấn khai
phá dữ liệu
3.2. Một ngôn ngữ truy vấn trong khai phá dữ liệu
(Giáo trình [2], pp. 673.3. Các kiến trúc của các hệ thống khai phá dữ liệu
71)
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4.1. Diễn tả ý niệm là gì?
Chương 4. Diễn
tả ý niệm: Mô tả
tính chất và so
sánh
(3 LT)

4.2. Mô tả tính chất dựa trên việc tổng quát hóa và
tóm tắt dữ liệu
4.3. Mô tả tính chất dựa vào sự phân tích: Phân tích
các thuộc tính liên quan
4.4. Khai phá sự so sánh lớp: Quá trình phân biệt các
lớp khác nhau
4.5. Khai phá các thông số đo lường mang tính đặc tả
thống kê trong các cơ sở dữ liệu lớn
5.1. Giới thiệu
5.2. Các kiểu khai phá luật kết hợp

5.2.1 Khai phá các luật kết hợp luận lý từ các cơ sở 5.3. Từ sự kết hợp đến
Chương 5. Khai
sự phân tích các mối
dữ liệu giao dịch
phá các luật kết
tương quan
hợp trong các cơ 5.2.2. Khai phá các luật kết hợp đa cấp từ các cơ sở
(Giáo trình [2], pp. 86dữ liệu giao dịch
sở dữ liệu lớn
95)
5.2.3. Khai phá các luật kết hợp đa chiều từ các cơ sở
(3 LT + 3 BT)
dữ liệu quan hệ và kho dữ liệu
5.2.4. Khai phá các luật kết hợp dựa trên các ràng
buộc
6.1. Giới thiệu
6.1.1. Phân loại dữ liệu là gì?
6.1.2. Dự báo là gì?
Chương 6.
Phân loại dữ liệu
và dự báo
(3 LT + 3 BT)

6.2. Các kiểu phân loại
6.2.1. Phân loại dữ liệu dựa vào cây quyết định
6.2.2. Phân loại Baysesian
6.2.3. Phân loại dữ liệu dựa vào Back-Propagation
6.2.4. Phân loại dữ liệu dựa vào các ý niệm từ khai
phá luật kết hợp

6.4. Các phương pháp
phân loại khác
6.5. Hệ thống phân loại
chính xác
(Giáo trình [2], pp.
127-136)

6.3. Dự báo
7.1. Gom cụm dữ liệu là gì?
7.2. Các kiểu dữ liệu trong việc phân tích các cụm dữ 7.4. Các phương pháp
dựa vào mô hình
liệu
7.5. Phân tích các phần
Chương 7. Gom
7.3. Các phương pháp gom cụm dữ liệu cơ bản
tử biên
cụm dữ liệu
7.3.1. Các phương pháp phân mảnh
(Giáo trình [2], pp.
(3 LT + 3 BT)
7.3.2. Các phương pháp cây phân cấp
156-182)
7.3.3. Các phương pháp dựa vào mật độ dữ liệu
7.3.4. Các phương pháp dựa vào lưới
Chương 8. Khai
phá dữ liệu
trong các kiểu
dữ liệu phức tạp
(3 LT + 1 BT)

8.1. Phân tích nhiều chiều và khai phá mang tính đặc 8.3 Khai phá dữ liệu
trong các cơ sở dữ liệu
tả của các đối tượng dữ liệu phức tạp
không gian
8.2. Khai phá dữ liệu theo lĩnh vực
8.4. Khai phá dữ liệu
8.2.1. Khai phá dữ liệu văn bản
trong cơ sở dữ liệu đa
8.2.2. Khai phá dữ liệu trên web
phương tiện
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8.5. Khai phá dữ liệu
theo hướng thời gian
và dữ liệu tuần tự
(Giáo trình [2], pp.
237-253)

Chương 9. Các
ứng dụng và xu
hướng phát triển
của khai phá dữ
liệu
(1 LT)

9.5 Sự ảnh hưởng của
khai phá dữ liệu vào xã
9.2. Các sản phẩm về hệ thống khai phá dữ liệu và
hội
hướng nghiên cứu trong lĩnh vực này
(Giáo trình [2], pp.
9.3. Những chủ đề mới trong khai phá dữ liệu
314-318)
9.4. Xu hướng phát triển của khai phá dữ liệu
9.1. Các ứng dụng khai phá dữ liệu
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: HỆ THỐNG THÔNG MINH - Mã học phần: TMT0016
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Môn học này giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về lý thuyết một hệ thống thông minh.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Hệ dựa trên luật. Xử lý sự không chắc chắn. Hệ hướng đối tượng. Tác tử thông minh. Học ký
hiệu. Giải thuật tối ưu. Mạng nơron. Hệ lai. Ứng dụng.
7. Thông tin về giảng viên:
Ths. Phạm Quốc Thắng. SĐT: 0945.268.298
Ths. Nguyễn Văn Tú.

SĐT: 0988.265.945

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp: 80% trở lên
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Adrian A. Hopgood (2000), Intelligent Systems for Engineers and Scientists, CRC Publisher,
2nd Edition
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12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Systems
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Chương 1. Dẫn
nhập
(1 LT)

Nội dung lên lớp
1.1. Hệ dựa trên tri thức

Nội dung SV tự học
1.4 Tích hợp với các phần
mềm khác

1.2. Hệ chuyên gia
1.3. Trí tuệ tính toán

(Giáo trình [1], pp. 16)

2.1. Suy diễn tiến
2.1.1. Đơn biến và đa biến
2.1.2. Giải thuật lưới
2.2. Giải quyết xung đột
Chương 2. Hệ
dựa trên luật

2.2.1. FC, FS

(1 LT + 1 BT)

2.2.3. Luât meta

2.5 Khả năng giải thích

2.2.2. Giá trị thứ tự

(Giáo trình [1], pp. 45)

2.3. Suy diễn lùi
2.3.1. Cơ chế
2.3.2. Cài đặt
2.4. Chiến lược lai
3.1. Cập nhật Bayes
3.1.1. Biểu diễn sự không chắc chắn
3.1.2. Ứng dụng trực tiếp
3.1.3. Tỉ số likelihood
3.1.4. Đối phó với bằng chứng không chắc chắn
Chương 3. Xử lý
sự không chắc
chắn
(2 LT + 1 BT)

3.1.4. Kết hợp luật Bayes với luật sinh
3.1.5. Ưu điểm và nhược điểm
3.2. Lý thuyết về sự chắc chắn
3.2.1. Giới thiệu
3.2.2. Giả thuyết không chắc chắn
3.2.3. Kết hợp logic các bằng chứng
3.3. Lý thuyết khả năng: tập hợp mờ và logic
mờ
3.3.1. Giới thiệu
3.3.2. Luật mờ
4.1. Đối tượng và khung

Chương 4. Hệ
hướng đối tượng
(3 LT + 1 BT)

4.1.1. Đối tượng
4.1.2. Khung
4.2. Lập trình hướng đối tượng
4.2.1. Trừu tượng hóa dữ liệu
4.2.2. Kế thừa
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3.4 Các kỹ thuật khác
(Giáo trình [1], pp. 129131)

4.2.3. Bao gói
4.2.4. UML
4.2.5. Ràng buộc động
4.2.6. Truyền thông điệp
4.3. Hệ dựa trên khung
5.1. Đặc tính của một tác tử thông minh
5.2. Tác tử và đối tượng
5.2.1. Tác tử
5.2.2. Đối tượng
5.3. Kiến trúc của tác tử
Chương 5. Tác
tử thông minh
(3 LT + 1 BT)

5.3.1. Kiến trúc dựa trên logic
5.3.2. Kiến trúc hành vi
5.3.3. Kiến trúc mức tri thức
5.3.4. Kiến trúc tầng
5.4. Hệ đa tác tử
5.4.1. Lợi ích
5.4.2. Xây dựng hệ đa tác tử
5.4.3. Giao tiếp giữa các tác tử
6.1. Dẫn nhập
6.2. Học bằng qui nạp
6.2.1. Tổng quan

Chương 6. Học
ký hiệu
(3 LT + 2 BT)

6.2.2. Học xem như bài toán tìm kiếm
6.2.3. Các kỹ thuật
6.3. Suy luận dựa trên trường hợp
6.3.1. Lưu trữ trường hợp
6.3.2. Trích chọn trường hợp
6.3.3. Tra cứu trường hợp
6.3.4. Đối phó với kết luận lỗi
7.1. Giải thuật leo đồi và xuống dốc
7.1.1. Giải thuật leo đồi
7.1.2. Các bước tăng, giảm dốc

Chương 7. Các
giải thuật tối ưu
(2 LT + 1 BT)

7.2. Tôi luyện mô phỏng
7.3. Giải thuật di truyền
7.3.1. GA cơ bản
7.3.2. Độ dài biến nhiễm sắc thể
7.3.3. Xây dựng giả thuyết khối
7.3.4. Chọn lựa tham số GA
7.3.4. Quan sát tiến hóa

Chương 8. Mạng
nơron

8.1. Perceptron đơn và đa lớp

8.4. Mạng Hamming

8.1.1. Kiến trúc mạng

8.5.
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Mạng

Adaptive

(3 LT + 1 BT)

8.1.2. Bộ phân lớp

Resonance Theory

8.1.3. Huấn luyện

(Giáo trình [1], chương 8)

8.1.4. Phân bậc
8.2. Mạng Hopfield
8.3. Mạng Kohonen
9.1. Sự hội tụ của các kỹ thuật
Chương 9. Hệ lai
(1 LT + 1 BT)

9.2. Hệ bảng đen
9.3. Hệ di truyền-mờ
9.4. Hệ nơron-mờ
9.5. Hệ di truyền-nơron

Chương 10. Ứng
dụng
(1 LT + 1 BT)

10.1. Diễn giải và chẩn đoán
10.2. Thiết kế và chọn lựa
10.3. Lập kế hoạch
10.4. Điều khiển
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: KIỂM THỬ PHẦN MỀM - Mã học phần: TMT0020
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Công nghệ phần mềm
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập:

20 LT + 10 BT

4.2. Thực hành:

0 tiết

5. Mục tiêu học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản, các kỹ năng chủ yếu và các kỹ thuật kiểm thử của người
làm công tác kiểm thử sản phẩm trong các công ty sản xuất phần mềm.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Mục tiêu và giới hạn của kiểm thử. Các kiểu kiểm thử, các lỗi phần mềm và các trường hợp kiểm
thử. Các kỹ thuật kiểm thử và các công cụ.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Giang Thành Trung SĐT: 0982527337
ThS. Nguyễn Văn Hải

SĐT: 0975226238

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Phạm Ngọc Hùng, Trương Anh Hoàng, Đặng Văn Hưng (2014), Giáo trình Kiểm thử phần

190

mềm, Đại học Quốc gia Hà Nội
12.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Cem Kaner, Jack Falk, Hung Quoc Nguyen (1999), Testing Computer Software, Wiley
[3] Roger S.Pressman (2010), Software Engineering A Practitioner's Approach, 7th edition, Mc
Graw-Hill
[4] Thạc Bình Cường (2008), Nhập môn Công nghệ phần mềm, Nhà xuất bản giáo dục
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Các thuật ngữ và định nghĩa cơ bản về kiểm
thử
Chương 1.
Tổng quan về
kiểm thử
(2 LT)

1.2. Ca kiểm thử
1.3. Mô tả bài toán kiểm thử qua biểu đồ Venn
1.4. Việc xác định các ca kiểm thử

1.7. So sánh kiểm thử hàm
và kiểm thử cấu trúc Trang 13 [1]

1.5. Phân loại các lỗi và sai
1.6. Các mức kiểm thử
2.1. Lý thuyết tập hợp

Chương 2. Cơ
sở toán học rời
rạc cho việc
kiểm thử
(2 LT)

2.7. Phân hoạch tập hợp Trang 43 [1]

2.2. Hàm
2.3. Quan hệ

2.8. Tương đương logic Trang 54 [1]

2.4. Logic mệnh đề
2.5. Lý thuyết xác suất
2.6. Lý thuyết đồ thị

Chương 3.
Khảo sát đặc
tả và mã
nguồn

3.3. Danh sách các hạng
mục dùng chung cho việc
khảo sát mã nguồn - Trang
91 [1]

3.1. Khảo sát đặc tả
3.2. Khảo sát mã nguồn

(2 LT)
4.1. Tổng quan
Chương 4.
Kiểm thử hàm

4.2. Kiểm thử giá trị biên

(3 LT + 2 BT)

4.4. Kiểm thử bằng bảng quyết định

4.3. Kiểm thử lớp tương đương
4.5. Kiểm thử tổ hợp

4.6. Kinh nghiệm áp dụng
kiểm thử giá trị biên Trang 115 [1]
4.7. Kinh nghiệm áp dụng
kiểm thử tổ hợp - Trang
134 [1]

5.1. Kiểm thử hộp trắng
Chương 5.
Kiểm thử dòng 5.2. Đồ thị dòng điều khiển
điều khiển
5.3. Các độ đo kiểm thử
(3 LT + 2 BT) 5.4. Kiểm thử dựa trên độ đo
Chương 6.
Kiểm thử dòng 6.1. Kiểm thử dựa trên gán và sử dụng giá trị biến
dữ liệu
6.2. Kiểm thử dựa trên lát cắt
(1 LT + 1 BT)
Chương 7.
Thiết kế các

7.1. Khái niệm về kiểm thử dựa trên mô hình
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6.3. Một số lưu ý với kiểm
thử dựa trên lát cắt - Trang
188 [1]
7.7. Các phương pháp đặc

trường hợp
kiểm thử
(2 LT + 2 BT)

7.2. Các phương pháp đặc tả mô hình

tả khác - Trang 203 [1]

7.3. Sinh các ca kiểm thử từ mô hình

7.8. Một số công cụ kiểm
thử dựa trên mô hình Trang 212 [1]

7.4. Sinh đầu ra mong muốn cho các ca kiểm thử
7.5. Thực hiện các ca kiểm thử
7.6. Thuận lợi và khó khăn của kiểm thử dựa trên
mô hình

Chương 8.
Kiểm thử tích
hợp

8.1. Giới thiệu

(2 LT + 1 BT)

8.4. Tích hợp dựa trên đồ thị gọi hàm

Chương 9.
Kiểm thử hệ
thống, chấp
nhận và hồi
quy

8.2. Các loại giao diện và lỗi giao diện
8.3. Tích hợp dựa trên cấu trúc mô-đun

9.1. Tổng quan
9.2. Kiểm thử hệ thống

9.5. Tích hợp bánh kẹp Trang 237 [1]

9.3. Kiểm thử chấp nhận
9.4. Kiểm thử hồi quy

(2 LT + 1 BT)
Chương 10.
Kiểm thử tự
động và công
cụ hỗ trợ
(1 LT + 1 BT)

10.1. Tổng quan về kiểm thử tự động
10.2. Kiến trúc của một bộ công cụ kiểm thử tự
động
10.3. Một số công cụ kiểm thử tự động
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ - Mã học phần: TMT0074
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập:

20 LT + 10 BT

4.2. Thực hành:

0 tiết

5. Mục tiêu học phần:
Môn học này sẽ giúp cho sinh viên hiểu được thế nào là mã nguỗn mở, một số loại giấy phép
trong cộng đồng mã nguồn mở. Một số phần mềm mã nguồn mở phổ biến và những lợi ích của việc sử
dụng phần mềm mã nguồn mở trong việc phát triển các ứng dụng.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
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,...
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Giang Thành Trung

SĐT: 0982527337

- ThS. Nguyễn Văn Hải

SĐT: 0975226238

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
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12.1. Giáo trình chính:
[1] Andrew M. St. Laurent, 2004, Understanding Open Source and Free Software Licensing,
O'Reilly Media
[2] Joseph Feller, Brian Fitzgerald, Scott A. Hissam, and Karim R. Lakhani, 2005, Perspectives
on Free and Open Source Software, The MIT Press
[3] Karl Fogel, 2005, Producing Open Source Software, Ebook
12.2. Tài liệu tham khảo:
[4] Debrea Cameron, James Elliott, Marc Loy, 2004, Learning GNU Emacs, 3rd Edition, O'Reilly
Media
[5] Ron Goldman, Richard P. Gabriel, 2005, Innovation Happens Elsewhere: Open Source as
Business Strategy: Open Source as Business Strategy, Morgan Kaufmann
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Định nghĩa mã nguồn mở OpenSource
Chương
1.
1.2. Khái niệm cộng đồng mã nguồn mở
Giới thiệu về
1.5. Những thành phần cơ bản
mã nguồn mở 1.3. Lịch sử phát triển của mã nguồn mở của luật bản quyền – Trang 1-3
OpenSource
OpenSource
[1]
1.4.
Lý
do
sử
dụng
mã
nguồn
mở
để
phát
triển
(3 LT)
ứng dụng
2.1. MIT, BSD, Apache, và Academic Free
Licenses
Chương
2.
Một
số
Licences trong
cộng đồng mã
nguồn mở

2.1.1. MIT License

OpenSource

2.2.1. GPL License

(5 LT + 2 BT)

2.2.2. LGPL License

2.1.2. BSD License
2.1.3. Apache License
2.1.4. Academic Free License
2.2. GPL, LGPL và Mozilla Licences

2.2.3. Mozilla License
2.3. Creative Commons License
3.1. Phía máy khách (Client Side)
3.1.1. Phần mềm văn phòng
3.1.2. Phần mềm tiện ích
Chương
3.
Giới thiệu một
số phần mềm
mã nguồn mở
OpenSource

3.2. Phía máy chủ (Server Side)

(6 LT + 4 BT)

3.3. Dành cho mục đích bảo mật

3.2.1. Phần mềm Hệ điều hành
3.2.2. Phần mềm Web Server
3.2.3. Phần mềm Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
3.3.1. Phần mềm mã hóa thông tin
3.3.2. Phần mềm diệt virus
3.4. Dành cho việc phát triển ứng dụng
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2.4. QT, Artistic Licences Tìm hiểu trên [6]

3.4.1. Phần mềm phát triển ứng dụng Web
3.4.2. Phần mềm phát triển ứng dụng Windows
4.1. Eclipse, MonoDevelop
4.1.1. Eclipse
4.1.2. MonoDevelop
Chương
4.
Phát
triển
phần mềm mã
nguồn mở

4.2. CMS

(6 LT + 4 BT)

4.3. Netbean, Matrix, Anjuta

4.2.1. Joomla
4.4. CVS - Tìm hiểu trên [6]

4.2.2. Drupal
4.2.3. Wordpress
4.3.1. Netbean
4.3.2. Matrix
4.3.3. Anjuta
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: XML VÀ ỨNG DỤNG - Mã học phần TMT0075
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Giới thiệu về XML, cấu trúc, cách xây dựng và các ứng dụng của XML trong thực tế; giúp SV
có kiến thức cơ bản để nghiên cứu, xây dựng các ứng dụng liên quan đến dữ liệu XML.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Trình bày những khái niệm cơ bản về XML. Tạo tài liệu XML hợp khuôn dạng. Kiến thức cơ bản
về DTD (Document Type Definition) và XML Schema cũng như khả năng sử dụng chúng để quy định
cấu trúc một tài liệu XML. Các khái niệm cơ bản về CSS và XSLT để định dạng dữ liệu của tài liệu
XML.
Kiến thức về LINQ to XML và khả năng sử dụng LINQ để truy vấn dữ liệu trên tài liệu XML
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Hoàng Thị Lam

- SĐT: 01696716786

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà - SĐT: 0987758048
- ThS. Lường Nguyệt Hương - SĐT: 0869056699
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành.
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập nhóm, bài tập lớn, bài kiểm tra được quy định cho từng
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học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Nguyễn Thiên Bằng, 2005, Giáo trình nhập môn XML, NXB Lao Động Xã Hội
[2] Nguyễn Phương Lan, 2001, XML nền tảng và ứng dụng, NXB Giáo Dục
12.2. Tài liệu tham khảo:
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Giới thiệu về XML.

1.5. Cài đặt Altova XML Spy

1.2. Ứng dụng của XML

1.6. Sử dụng Altova XML Spy
để tạo tài liệu XML hợp khuôn
dạng

1.3. Giới thiệu công cụ Altova XML Spy
1.4. Tạo tài liệu XML
1.4.1. Bộ kí tự mã hóa
1.4.2. Xây dựng tài liệu XML hợp khuôn dạng
Chương 1.
Tổng quan về
XML

1.4.3. Ký tự trắng và dấu xuống dòng

(2 LT+ 1 BT)

1.4.6. Ghi chú tài liệu

1.4.4. Tạo phần tử mở đầu
1.4.5. Tạo khai báo XML
1.4.7. Tạo các chỉ thị xử lý
1.4.8. Tạo thẻ và phần tử
1.4.9. Tạo thuộc tính
1.4.10. Tạo phần CDATA
1.4.11. Quản lý thực thể
1.4.12. Không gian tên của XML
2.1. Giới thiệu về DTD

2.5. Sử dụng DTD để quy định
cấu trúc cho tài liệu XML,
kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu
XML

Chương 2.
Định nghĩa
kiểu tư liệu và
kiểm tra tính
hợp lệ của
XML

2.2. Khai báo DTD

(4 LT + 2 BT)

2.4. Dùng DTD kiểm tra tính hợp lệ của tài
liệu XML

2.2.1. Khai báo phần tử
2.2.2. Khai báo thuộc tính
2.2.3. Khai báo thực thể
2.3. Gắn DTD vào tài liệu XML

3.1. Giới thiệu về XML Schema
3.2. Khai báo phần tử và kiểu dữ liệu
Chương 3.
XML Schema

4.2.1. Khai báo phần tử

(4 LT + 2 BT)

3.2.3. Kiểu dữ liệu phức hợp

3.2.2. Kiểu dữ liệu đơn giản
3.2.4. Chỉ ra số lần xuất hiện của phần tử
3.2.5. Đặt giá trị mặc định cho phần tử
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2.6. Làm các bài tập theo yêu
cầu của giáo viên

3.10. Sử dụng XML Schema để
quy định cấu trúc cho tài liệu
XML, kiểm tra tính hợp lệ của
tài liệu XML
3.11. Làm các bài tập theo yêu
cầu của giáo viên

3.3. Khai báo thuộc tính
3.4. Tạo các kiểu dữ liệu đơn giản thông qua
giới hạn kiểu facet
3.5. Tạo các phần tử rỗng
3.6. Tạo các phần tử có nội dung hỗn hợp
3.7. Tạo các lựa chọn
3.8. Tạo các khai báo tuần tự
3.9. Tạo nhóm
Chương 4.
Định dạng tài
liệu XML
dùng CSS

4.1. Tổng quát về CSS

(2 LT + 1 BT)

4.4. Kết hợp CSS với tài liệu XML

Chương 5.
Định dạng tài
liệu XML
dùng XSLT

5.1. Giới thiệu XSLT

(2 LT + 1 BT)

5.5. Kết hợp XSLT với tài liệu XML

4.2. Cú pháp của CSS
4.3. Sử dụng CSS để định dạng dữ liệu trong
tài liệu XML

5.2. Tạo tài liệu XSLT
5.3. Thuộc tính Select
5.4. Thay đổi cấu trúc tài liệu XML
6.1. Cú pháp của DOM

Chương 6.
DOM và
LINQ
(6 LT + 3 BT)

Tạo tệp CSS cho phép định
dạng để hiển thị tài liệu XML
trên trình duyệt.

Sinh viên làm các bài tập nhóm
6.2. Sử dụng DOM để rút trích dữ liệu trong tài theo yêu cầu của giáo viên.
liêu XML
6.3. Cú pháp của LINQ
6.4. Sử dụng LINQ to XML để rút trích dữ liệu
trong tài liệu XML
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: CƠ SỞ DỮ LIỆU NoSQL - Mã học phần TMT0076
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
Giúp sinh viên bước đầu tiếp cận, có cái nhìn khái quát về các CSDL hiện đại NoSQL, hiểu chi
tiết hơn về hệ cơ sở dữ liệu cơ bản của NoSQL là MongoDB và đồng thời giúp sinh viên có thể thực
hiện một ứng dụng cơ bản trên hệ cơ sở dữ liệu MongoDB.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về CSDL NoSQL, HQT CSDL NoSQL là
MongoDB. Phương pháp thiết kế và xây dựng một ứng dụng trên MongoDB.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Hoàng Thị Lam

- SĐT: 01696716786

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà - SĐT: 0987758048
- ThS. Lường Nguyệt Hương - SĐT: 0869056699
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành.
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập nhóm, bài tập lớn, bài kiểm tra được quy định cho từng
học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
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12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1]. Shashank Tiwari, NoSQL, ebook
12.2. Tài liệu tham khảo:
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. NoSQL là gì?
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Lịch sử ra đời và phát triển
1.1.3. Các thuật ngữ liên quan
1.2. Các hệ quản trị CSDL NoSQL thông dụng
1.2.1. MongoDB
Chương 1. Giới
thiệu về CSDL
NoSQL (4LT)

1.2.2. PostgreSQL
1.3. Kiến trúc các hệ CSDL NoSQL
1.3.1. Sơ lược
1.3.2. Một số đặc điểm
1.3.3. Kiến trúc chung
1.4. Phân loại CSDL NoSQL
1.4.1. Key - Value
1.4.2. Document Databases
1.4.3. Column Family
1.4.4. CSDL đồ thị
2.1. Giới thiệu lịch sử ra đời và phát triển
2.1.1. Tổng quan về MongoDB

Sinh viên làm các bài tập
theo yêu cầu của giáo viên

2.1.2. Lịch sử ra đời của MongoDB
2.1.3. Tính năng ưu việt của MongoDB
2.2. Cài đặt MongoDB
2.2.1. Download MongoDB
Chương 2. Giới
thiêu hệ quản trị
CSDL MongoDB

2.2.2. Cài đặt

(5LT + 3BT)

2.3.1. Văn bản

2.3. Các khái niệm và thao tác cơ bản trong
MongoDB
2.3.2. Bộ sưu tập
2.3.3. Chỉ mục
2.3.3.1. Chỉ mục mặc định
2.3.3.2. Các khóa nhúng
2.3.3.3. Văn bản khóa
2.3.3.4. Mảng

Chương 3. Thiết
kế CSDL
MongoDB

3.1. Mô hình hóa dữ liệu
3.1.1. Mô hình nhúng One – to – One mối
quan hệ giữa các văn bản.
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Sinh viên làm các bài tập
theo yêu cầu của giáo viên

(6LT + 4BT)

3.1.2. Mô hình nhúng One to Many mối quan
hệ giữa các văn bản.
3.1.3. Mô hình tham chiếu One to Many mối
quan hệ giữa các văn bản
3.2. Thiết kế lược đồ
3.2.1. Nhúng hay tham chiếu
3.2.2. Lựa chọn chỉ mục
3.3.2. Thiết kế chỉ mục
3.3. Sao chép
3.3.1. Master-Slave Replication
3.3.2. Replica Sets.
3.4. Truy vấn dữ liệu
3.4.1. Đối tượng biểu thức truy vấn
3.4.2. Các tùy chọn truy vấn

Chương 4. Xây
dựng ứng dụng
trên MongoDB
(5LT + 3BT

4.1. Đặc tả yêu cầu

4.5. Phát biểu bài toán

4.2. Giải pháp thiết kế

(trang 136 ->172)

4.3. Yêu cầu cấu hình
4.4. Thiết kế lược đồ chi tiết
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: E-LEARNING - Mã học phần TMT0102
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản, Mạng máy tính.
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0 tiết.
5. Mục tiêu học phần:
- Sinh viên nắm vững được kiến thức về hệ thống E-learning, các chuẩn của hệ thống.
- Biết sử dụng các công cụ tạo để tạo bài giảng theo đúng các chuẩn E-learning.
- Biết tạo và sử dụng hệ thống quản lý học tập Moodle.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống elearning, chuẩn của hệ thống,
các công cụ tạo bài giảng trong E-Learning và tìm hiểu về hệ thống quản lí học tập Moodle.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Lường Nguyệt Hương

– SĐT: 0869056699

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

– SĐT: 0987758048

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính: (có trong danh mục giáo trình đã được Nhà trường phê duyệt)
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[1] Bùi Thanh Giang (cb), Chu Quang Toàn, Đào Quang Chiểu, 2004, Các công nghệ đào tạo từ
xa và học tập điện tử (E-learning), NXB Bưu điện, Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1]. Sun, 2002, E-learning Application Infrastructure, White paper of Sun Microsystems.
13. Nội dung chi tiết:
Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Giới thiệu chung về E-Learning
Chương 1: Tổng
quan về Elearning (02LT)

1.1.1. E-learning là gì?
1.1.2. Đặc điểm của E-Learning
1.2. Cấu trúc một hệ thống E-Learning điển hình
1.2.1. Mô hình chức năng

- Vài nét về lịch sử ELearning
(Trang 163 – 163)

1.2.2. Mô hình hệ thống
2.1. Định nghĩa chuẩn
2.2. Chuẩn hóa trong E-learning
Chương 2: Các
vấn đề về chuẩn
hóa khi xây
dựng hệ thống
đào tạo trực
tuyến
(04LT)

2.2.1. Tại sao phải chuẩn hóa E-Learning
2.2.2. Mục tiêu chung của các chuẩn E-Learning.
2.3. Các chuẩn trong hệ thống E-learning
2.3.1. Chuẩn đóng gói.

- Tại sao phải chuẩn hóa
E-Learning (178 – 181)

2.3.2. Chuẩn trao đổi thông tin.

- Giới thiệu về chuẩn
IACC

2.3.3. Chuẩn meta-data.

(Trang 181 – 196)

2.3.4. Chuẩn chất lượng.
2.3.5. Các chuẩn khác.
2.4. Giới thiệu về chuẩn SCORM
3.1 Các tiêu chí xây dựng một courseware
3.1.1. Khái niệm

Chương 3: Một
số công cụ tạo
courseware
(5LT+04BT)

3.1.2. Các tiêu chí cần thiết
3.1.3. Các tiêu chí đánh giá tương đối
3.1.4. Định hướng cấu trúc của một courseware
3.2. Một số công cụ tạo courseware

Sinh viên làm các bài tập
theo yêu cầu của giáo
viên

Phần này tùy theo điều kiện cụ thể sẽ chọn các
phần mềm thích hợp, bao gồm phần mềm tạo nội
dung và phần mềm mô phỏng.
4.1. Moodle là gì?
Chương 4: Hệ
thống quản lý
học tập Moodle
(09LT+6BT)

4.2. Đặc điểm của Moodle
4.3. Tạo và quản lý khóa học trên Moodle
4.3.1. Tạo khóa học
4.3.2. Đưa các tài nguyên lên khóa học
4.3.3. Cung cấp khóa học cho học viên
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Sinh viên làm các bài tập
theo yêu cầu của giáo
viên

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - Mã học phần TMT0078
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết, bài tập:
4.2 Thực hành:

20LT+10BT

0 tiết

5. Mục tiêu học phần:
Kiến thức: Có kiến thức cơ bản về thương mại điện tử: khái niệm, mô hình thương mại điện tử,
các kỹ thuật ứng dụng CNTT trong thương mại điện tử, hiểu được sự khác nhau giữa thương mại điện tử
và thương mại truyền thống, phát triển Website thương mại điện tử nhỏ dựa trên mã nguồn mở, những
lợi ích và rủi ro khi thực hiện thương mại điện tử, tìm hiểu các chiến lược xây dựng thương mại điện tử
cho các mô hình tổ chức, doanh nghiệp khác nhau. Nắm được một số quy định, pháp luật trong giao
dịch điện tử và vấn đề an ninh trong giao dịch TMĐT.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Môn học giới thiệu kiến thức cơ bản về thương mại điện tử: khái niệm, mô hình thương mại điện
tử, sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống, những lợi ích và rủi ro khi thực
hiện thương mại điện tử, tìm hiểu các chiến lược xây dựng thương mại điện tử cho các mô hình tổ chức,
doanh nghiệp khác nhau. Các kỹ thuật ứng dụng CNTT trong thương mại điện tử: thiết kế web, xây
dựng hệ thống thanh toán. Quy định, pháp luật trong giao dịch điện tử và vấn đề an ninh trong giao dịch
TMĐT
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Giang Thành Trung SĐT: 0982527337
ThS. Nguyễn Văn Hải

SĐT: 0975226238

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:

204

Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] TS. Nguyễn Hoài Anh (2007), Thương mại điện tử, Nhà xuất bản bưu điện
12.2. Tài liệu tham khảo:
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Chương 1. Tổng
quan về thương
mại điện tử

Nội dung lên lớp
1.1.

Giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử

1.2.

Các mô hình thương mại điện tử

1.3.

Phân tích những lợi ích và hạn chế về

(1 LT)

thương mại điện tử (TMĐT)

Chương 2. Bán
hàng trên Web

2.1. Các mô hình lợi nhuận
2.2. Vấn đề gặp phải khi bán hàng trên web

(2 LT+ 1 BT)

2.3. Phương pháp bán hàng trên web

Chương 3.
Marketing trên
Web

3.1. Chiến lược marketing trên web

(2 LT+ 1 BT)
Chương 4. Mạng
xã hội, thương
mại di động, đấu
giá trực tuyến

Nội dung SV tự học

3.2. Quảng cáo trên web
3.3. Quảng cáo trên email
3.4. Tối ưu hoá máy tìm kiếm
4.1. Ứng dụng mạng xã hội
4.2. Thương mại di động (Mobile commmerce)
4.3. Đấu giá trực tuyến

(2 LT+ 1 BT)
Chương 5. Phần
mềm thương mại
điện tử
(2 LT+ 1 BT)

5.1. Các chức năng cơ bản của phần mềm thương mại
điện tử
5.2. Chức năng nâng cao
5.3. Phần mềm TMĐT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
5.4. Phần mềm TMĐT cho doanh nghiệp lớn

6.1. Tổng quan thanh toán trực tuyến
Chương 6. Hệ
thống thanh toán 6.2. Thẻ thanh toán
điện tử
6.3. Tiền ảo
(2 LT+ 1 BT)
6.4. Ví điện tử
Chương 7. An
ninh trong
TMĐT

7.1. Vấn đề an ninh trực tuyến

(2 LT+ 1 BT)

7.4. An ninh trên kênh truyền

Chương 8. Kế

8.1. Xác định lợi nhuận và chi phí ban đầu

7.2. An ninh trên máy trạm
7.3. An ninh trên máy chủ
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6.5. Thẻ lưu giá trị
6.6. E-banking [2]

hoạch phát triển
TMĐT

8.2. Xây dựng chiến lược phát triển Website TMĐT
8.3. Quản lý quá trình vận hành hoạt động TMĐT

(2 LT)
Chương 9. Thiêt
kế và xây dựng
website TMĐT
bằng mã nguồn
mở

9.1. Thiết kế website và CSDL
9.2. Mã nguồn mở OpenCart

9.5. Mã nguồn mở
Prestashop [2]

9.3. Mã nguồn mở Magento

9.6. Mã nguồn mở

9.4. Mã nguồn mở Shopofy

Joomla [2]

(3LT+4BT)
Chương 10. Quy
định pháp luật
về TMĐT
(2 LT)

10.1. Quy định pháp luật về TMĐT
10.2. Sở hữu trí tuệ
10.3. Tội phạm trong TMĐT
10.4. Các vấn đề đạo đức trong TMĐT
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Mã học phần: TMT0079
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng
Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
Bài tập: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế, tổ chức và khai thác đúng đắn một hệ cơ
sở dữ liệu trong mô hình hướng đối tượng.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Các khái niệm cơ bản, nguyên lí thiết kế, kỹ năng cài đặt và sử dụng truy vấn trong CSDL hướng
đối tượng.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Hoàng Thị Lam

SĐT: 01696716786

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

SĐT: 0987758048

ThS. Lường Nguyệt Hương

SĐT: 0982449155

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
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[1] Đoàn Văn Ban, 2003, Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng và hệ ObjectStore, Giáo trình cao học,
Hà nội, 2003
[2] Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, 2005, Các hệ cơ sở dữ liệu 1ý thuyết và thực hành, tập 1, 2, NXB
Đại học sư phạm Hà Nội
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Đỗ Trung Tuấn, 2004, Cơ sở dữ liệu , NXB Đại học quốc gia Hà Nội
13. Nội dung chi tiết:
Nội dung lên lớp

Nội dung tự học

1.1. Giới thiệu
1.1.1. Các ứng dụng CSDL tiên tiến
Chương 1. Các
khái niệm
hướng đối
tượng(3LT)

1.1.2. Những hạn chế của mô hình dữ liệu quan hệ
1.1.3. Tiếp cận mô hình hương đối tượng
1.2. Khái niệm cơ sở trong CSDL HĐT

1.5. Tìm hiểu một số mô
hình CSDL HĐT theo yêu
cầu của giáo viên

1.3. Các mối quan hệ giữa các lớp
1.4. Các gói
2.1. Lớp trong ODL
Chương 2:
Ngôn ngữ định
nghĩa đối
tượng ODL
(5LT+2BT)

2.2. Thuộc tính trong ODL
2.3. Mối liên kết trong ODL
2.4. Phương thức trong ODL

2.8. Làm bài tập chương 2

2.5. Kiểu trong ODL
2.6. Lớp con trong ODL
2.7. Đa kế thừa trong ODL

Chương 3:
Thiết kế CSDL
HĐT
(6LT+4BT)
Chương 4:
Ngôn ngữ truy
vấn đối tượng
OQL
(6LT+4BT)

3.1. Qui trình thiết kế CSDL HĐT
3.1.1. Thiết kế mô hình (sơ đồ) khái niệm
3.1.2. Thiết kế sơ đồ chuẩn

3.3. Làm bài tập chương 3

3.1.3. Cài đặt CSDL ứng dụng
3.2. Ví dụ thiết kế một CSDL HĐT cụ thể
4.1. Kiểu và lược đồ suy dẫn kiểu trong ngôn ngữ
4.4. Thực hành truy vấn dữ
truy vấn OQL
liệu trong CSDL hướng đối
4.2. Truy vấn Select…From…Where
tượng (tr 120-125)
4.3. Đại số đối tượng
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ LÝ THUYẾT HÀNG ĐỢI TRONG
MẠNG MÁY TÍNH - Mã học phần: TMM0080
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1 Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản, Mạng máy tính
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
Đây là môn chuyên đề về mạng máy tính, đi sâu vào nghiên cứu về chất lượng dịch vụ cho mạng
máy tính và lý thuyết hàng đợi trong mạng máy tính. Sau khi học xong môn này, sinh viên sẽ tiếp thu
được những kiến thức chuyên sâu về các kĩ thuật, phương pháp và giao thức cụ thể nhằm thiết lập chất
lượng dịch vụ cho việc truyền dữ liệu trên mạng, đặc biệt là mạng dựa trên IP. Đồng thời sinh viên được
cung câp các khái niệm cơ bản về Lý thuyết hàng đợi trong mạng máy tính, các loại hàng đợi và các
công thức về Lý thuyết hàng đợi.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần giới thiệu chung về chất lượng dịch vụ: khái niệm chất lượng dịch vụ cho mạng máy
tính; lý do và nhu cầu của việc thiết lập chất lượng dịch vụ.
Học phần giới thiệu chung về Lý thuyết hàng đợi trong mạng máy tính, các loại hàng đợi trong
mạng máy tính và các công thức trong Lý thuyết hàng đợi.
7. Thông tin về giảng viên
- ThS.Mai Văn Tám

SĐT: 0912623963 Emailvtmai.tbu@gmail.com

- ThS.Đặng Thị Vân Chi

SĐT: 01664994581 Email: vanchi6281@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
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- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11.Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu tham khảo
12.1. Giáo trình chính:
[1] Tống Văn On, Mạng máy tính - tập 1, Nhà xuất bản thống kê, 2004
12.2. Tài liệu tham khảo
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Sự cần thiết của chất lượng dịch vụ trong mạng
máy tính
Chương 1:
Giới thiệu chung
(3 LT + 0 BT)

1.1.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ
1.1.2 Sự cần thiết của chất lượng dịch vụ
1.1.3 Ví dụ về chất lượng dịch vụ

Sinh viên đọc chương
5, giáo trình [1]

1.2. Độ đo của chất lượng dịch vụ
1.2.1. Khái niệm về độ đo
1.2.2. Độ đo trong chất lượng dịch vụ
1.3. Dịch vụ Best Effort

Chương 2:
Chất lượng dịch
vụ trong mạng
máy tính
(4 LT + 2 BT)

Chương 3:
Các kiến thức cơ
bản về xác suất
thống kê
(4 LT + 3 BT)

2.1. Các yêu cầu

Sinh viên đọc chương
2.2. Các kỹ thuật nhằm đạt được chất lượng dịch vụ 5, giáo trình [1]
tốt nhất
2.3. Các dịch vụ tích hợp - Integrated Services
2.4. Các dịch vụ sai biệt - Differenciated Services
2.5. Chuyển nhãn và MPLS
3.1. Biến cố ngẫu nhiên và biến cố ngẫu nhiên rời Sinh viên đọc chương
rạc
1, giáo trình [2]
3.2. Phân phối Bernoulli

Sinh viên đọc chương
2, giáo trình [2]

3.3. Phân phối nhị thức
3.4. Phân phối Poisson
3.5. Phân phối Erlang (Gamma)
4.1. Các khái niệm cơ bản về Lý thuyết hàng đợi
4.1.1. Đánh giá hiệu suất của các hệ thống hàng đợi
4.1.2. Ký hiệu Kendall (Kendall’s Notation)

Chương 4:
Lý thuyết hàng
đợi
(5 LT +2 BT)

4.1.3. Các mối quan hệ cơ bản của các tiến trình
Birth-Death
4.1.4. Các phần mềm hàng đợi
4.2. Các hệ thống hàng đợi tài nguyên vô hạn
(Infinite-source Queueing System)
4.2.1. Hàng đợi M/M/1
4.2.2. Các hàng đợi ưu tiên M/M/1
4.2.3. Hàng đợi M/M/1/k
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Sinh viên đọc chương
1, giáo trình [3].

4.3. Các hệ thống tài nguyên hữu hạn (Finite-source
Systems)
4.3.1. Hàng đợi M/M/r/r/n
4.3.2. Hàng đợi M/M/1/n/n
Chương 5:
Các công thức
Lý thuyết hàng
đợi (4LT + 3 BT)

5.1. Các khái niệm và định nghĩa
5.2. Mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên
5.3. Các công thức Lý thuyết hàng đợi
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Sinh viên đọc chương
3, giáo trình [3]

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: VI ĐIỀU KHIỂN - Mã học phần: TMM0027
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản, Kỹ thuật điện tử và Điện tử số
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
- Hiểu rõ cấu trúc phần cứng, tập lệnh hợp ngữ của vi điều khiển 8051.
- Có khả năng lập trình bằng hợp ngữ, Keil C một số ứng dụng thường gặp của vi điều khiển
8051.
- Có khả năng thiết kế mạch đơn giản sử dụng vi điều khiển 8051.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Đề cập đến các vấn đề căn bản liên quan đến vi điều khiển họ MCS-51: cấu trúc hoạt động của họ
vi điều khiển MCS-51, cách thức tổ chức phần cứng, tập lệnh cùng với các hoạt động đặc trưng.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Phan Trung Kiên

SĐT: 0912 666 237

- ThS. Phạm Quang Trung

SĐT: 0982 449 866

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận...
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu tham khảo:
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12.1. Giáo trình chính:
[1]. Tống Văn On, Hoàng Đức Hải (2005), Họ vi điều khiển 8051, NXB Lao động xã hội.
12.2. Tài liệu tham khảo:
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Tổng quan họ vi điều khiển MSC-51
Chương 1. Vi
điều khiển MCS51
(6 LT + 2 BT)

1.1.2. Sơ đồ chân và chức năng các chân

1.2. Tập lệnh

1.1.3. Cổng vào/ra

1.2.1. Các kiểu định địa chỉ

1.1.4. Tổ chức bộ nhớ

1.2.2. Các nhóm lệnh

1.3. Hoạt động định thời

Đọc chương 3 tài liệu [1] từ
trang 45 đến trang 64.

1.3.1. Các thanh ghi định thời
1.3.2. Các chế độ định thời
2.1. Giới thiệu

Chương 2. Bộ xử
lý ngắt
(2 LT + 2 BT)

2.2. Tổ chức ngắt

2.4. Phân loại ngắt

2.2.1. Cho phép/ không cho phép ngắt

2.4.1. Ngắt do cổng nối tiếp

2.2.2. Ưu tiên ngắt

2.4.2. Ngắt ngoài

2.2.3. Chuỗi vòng

Đọc chương 6 tài liệu [1] từ
trang 105 đến trang 128.

2.3. Xử lý ngắt
2.4. Thiết kế chương trình dùng ngắt
3.3. Các cấu trúc chương trình
Chương 3. Lập
trình cho MCS51

3.3.1. Cấu trúc tuần tự
3.3.2. Cấu trúc rẽ nhánh

3.1. Giới thiệu về trình dịch
hợp ngữ
3.2. Khuôn dạng của chương
trình hợp ngữ

3.3.3. Cấu trúc lặp

(6 LT + 4 BT)

3.4. Viết chương trình trên Keil-C cho MCS- Đọc chương 7 tài liệu [1] từ
trang 129 đến trang 176.
51

Chương 4. Các
ứng dụng mở
rộng

4.1. Mở rộng cổng vào/ra với 8255

4.2.2. Chuyển đổi ADC/DAC

4.2. Các ứng dụng

4.2.3. Nhập/xuất ký tự

4.2.1. Hiển thị LED 7 đoạn và LED ma trận

(6 LT + 2 BT)

4.2.4. Ghép nối với mô-tơ bước

Đọc chương 9 tài liệu [1] từ
trang 209 đến trang 252.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: TRUYỀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - Mã học phần TMM0081
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Lập trình C/C++, Xác suất thống kê.
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật truyền số liệu, mật mã và sửa sai.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
- Giới thiệu chung về truyền số liệu; Thông tin và tín hiệu; Môi trường truyền số liệu; Kỹ thuật
truyền số liệu; Hệ thống dồn tách kênh và chuyển mạch; Giao thức truyền số liệu; Các kỹ thuật mã hoá,
sửa sai, mật mã.
7. Thông tin về giảng viên
- ThS.Mai Văn Tám - SĐT: 0983559327 - Email: vtmai.tbu@gmail.com
- ThS.Đặng Thị Vân Chi -

SĐT: 0364994581 - Email: vanchi6281@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11.Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu tham khảo
12.1. Giáo trình chính:
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[1] Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Tuấn Anh. Cơ sở lí thuyết truyền tin. Nhà xuất bản Giáo dục,
2001.
12.2. Tài liệu tham khảo
[1] William Stallings. "Data and Computer Communications" 3rd ed. ISDN 0-13-394248-1,
Prentice - Hall Indernational, Inc.
[2] Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc. Giáo trình Mã hóa Thông tin. Nhà xuất bản Lao động
xã hội, 2004.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp
1.1 Khái niệm chung
1.1.1 Tin tức, dữ liệu và tín hiệu

Chương 1:
Những khái
niệm cơ bản (5
LT + 2 BT)

Nội dung SV tự học
Sinh viên đọc chương 1
giáo trình [1]

1.1.2 Hình trạng hệ thống và các phương thức liên Sinh viên đọc phần 2.2,
2.3 chương 2 tài liệu tham
lạc
khảo [1]
1.1.3. Các phương pháp truyền
Sinh viên làm bài tập
1.1.4 Các phương pháp dồn kênh
chương 1 giáo trình [1]
1.1.5. Độ đo thông tin
1.2 Hệ thống truyền tương tự
1.3 Hệ thống truyền số
1.4 Hệ thống mở và mô hình OSI

Chương 2: Mã
hoá và điều chế
(5 LT + 2 BT)
Chương 3: Các
loại mã trong
truyền số liệu
(9 LT + 4 BT)

2.1 Phổ tần của tín hiệu

Sinh viên đọc chương 4
giáo trình [1].

2.2 Mã hoá
2.3 Điều chế

Sinh viên làm các bài tập
chương 4 giáo trình [1]

3.1 Mã nhị phân của các chữ số

Sinh viên đọc chương 5
giáo trình [1], chương 4
giáo trình [2].

3.2 Các mã phát hiện và sửa sai.
3.3. Mã nén dữ liệu

Sinh viên làm các bài tập
chương 5 giáo trình [1]

3.4 Mật mã
4.1 Truyền nối tiếp bất đồng bộ
4.1.1 Hệ thống truyền dữ liệu

Chương 4. Kỹ
thuật truyền dữ
liệu
(1 LT + 2 BT)

4.1.2 Mẫu tín hiệu trong truyền bất đồng bộ
4.2 Các chuẩn giao tiếp

Sinh viên đọc chương 6
giáo trình [1].
Sinh viên làm các bài tập
chương 6 giáo trình [1].

Sinh viên tìm hiểu thêm
các kỹ thuật truyền dữ
4.4 Truyền dẫn tín hiệu bằng sóng mang tương tự: liệu mới đang được sử
Modem
dụng trong các hệ thống
4.5 Các phương pháp trộn kênh
truyền thông hiện đại.
4.6 Truyền tín hiệu tương tự bằng sóng mang số
4.3 Truyền nối tiếp đồng bộ
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - Mã học phần: TMT0101
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản.
3.2 Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quy trình thiết kế bài giảng điện tử,
cách xác định mục tiêu, nội dung kiến thức sử dụng cũng như kỹ năng sử dụng một số công cụ, phần
mềm phổ biến trong thiết kế bài giảng điện tử.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nội dung của học phần định hướng tập trung vào các vấn đề:
- Quy trình thiết kế bài giảng điện tử.
- Một số công cụ, phần mềm phổ biến dùng trong thiết kế bài giảng điện tử.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Phạm Đình Thành - SĐT: 0988811127
ThS. Mai Văn Tám - SĐT: 0912623963, 0983559327
ThS. Đặng Thị Vân Chi - SĐT: 0166 499 4581
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
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12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Phó Đức Hòa, Ngô Quang Sơn, 2008, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực,
NXB Giáo Dục, Hà Nội.
[2] Đỗ Mạnh Cường, 2008, Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, NXB ĐH
quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Robert, J.Marzano – Debra, J. Pickering – Jane, E. Pollock, 2005, Các phương pháp dạy học
hiệu quả, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
[2] Microsoft Vietnam, 2010, Giáo Trình hướng dẫn sử dụng Microsoft PowerPoint 2010,
Microsoft Việt Nam.
[3] Bạch kim, Hướng dẫn sử dụng Violet (công cụ soạn thảo bài giảng trực tuyến) ,
http://violet.vn/
[4] Techsmith, TechSmith Snagit Getting Started Guide, http://www.techsmith.com/snagit.html
[5] iSpring, iSpring Presenter 7 - Training Manual, https://www.ispringsolutions.com/ispringsuite
[6] Adobe, Adobe Presenter 11 Help, https://www.adobe.com
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Chương 1. Phần
mềm dạy học và
các phương tiện
dạy học hiện đại
(2LT+1BT)

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Khái niệm về phần mềm dạy học
1.1.1. Sự phát triển và lợi ích của phần mềm dạy học
1.1.2. Phân loại phần mềm, sách điện tử.
1.2. Phương tiện dạy học mới và máy vi tính

1.2.2. Sử dụng máy vi
tính và các thiết bị dạy
học mới trong trường
học.

1.2.1. Các thiết bị dạy học mới.

(Tài liệu tham khảo
1.2.2. Sử dụng máy vi tính và các thiết bị dạy học [8], trang 11 – 14)
mới trong trường học.
2.1. Khái niệm về bài giảng điện tử.
2.2. Các đặc điểm của bài giảng điện tử.
2.3. Các yêu cầu cơ bản đối với bài giảng điện tử.
2.4. Quy trình thiết kế bài giảng điện tử
2.6. Một số biện pháp
của nhà quản lý giáo
2.4.2. Lựa chọn kiến thức cơ bản, xác định đúng
dục trong thiết kế và
những nội dung trọng tâm.
sử dụng hiệu quả giáo
2.4.3. Multimedia hoá kiến thức.
án điện tử trong mỗi
2.4.4. Xây dựng các thư viện tư liệu.
trường dạy học đa
2.4.5. Lựa chọn ngôn ngữ hoặc các phần mềm trình phương tiện.
diễn để xây dựng tiến trình dạy học thông qua các (Giáo trình [1], trang
hoạt động cụ thể.
229 - 241).
2.4.6. Chạy thử chương trình, sửa chữa và hoàn thiện.
2.4.1. Xác định mục tiêu bài học.

Chương 2. Kiến
thức cơ bản về
bài giảng điện tử
(2LT +1BT)

2.5. Thiết kế và sử dụng hiệu quả bài giảng điện tử.
2.5.1. Thiết kế bài giảng điện tử.
2.5.2. Sử dụng hiểu quả giáo án điện tử trong quá
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trình dạy học tích cực.
2.6. Một số biện pháp của nhà quản lý giáo dục trong
thiết kế và sử dụng hiệu quả giáo án điện tử trong mỗi
trường dạy học đa phương tiện.
2.6.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức và khuyến
khích GV tích cực sử dụng BGĐT.
2.6.2. Biện pháp 2: Bồi dưỡng trình độ tin học cơ bản
và kỹ năng tin học ứng dụng trong dạy học cho giáo
viên.
2.6.3. Biện pháp 3: Chỉ dạo việc thực hiện quy trình
thiết kế và sử dụng BGĐT trong môi trường dạy học
đa phương tiện.
2.6.4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và TBDH
hiện đại, xây dựng phòng học đa chức năng.
3.1. Sử dụng Microsoft PowerPoint trong thiết kế
bài giảng điện tử.
3.1.1. Cơ bản về Ms PowerPoint
3.1.2. Nhập nội dung văn bản, đồ họa, âm thanh cho
từng slide.
3.1.3. Sử dụng các hiệu ứng cho bài giảng.
3.1.4. Thực hiện liên kết với các file, chương trình
khác.
3.1.5. Đóng gói bài giảng.
3.2. Sử dụng Ispring vào thiết kế bài giảng điện tử.
3.2.1. Cài đặt và giới thiệu chung về Ispring
Chương 3. Các
công cụ xây
dựng giáo trình,
bài giảng điện tử
(16LT+8BT)

3.2.2. Cách chèn các đối tượng vào bài giảng trong
Ispring.
3.2.3. Cách soạn và chèn bài tập trắc nghiệm trong
Ispring
3.2.4. Đóng gói bài giảng trong Ispring
3.3. Sử dụng Adobe Presenter thiết kế bài giảng
điện tử.
3.3.1. Cài đặt và cập nhật Adobe Presenter.
3.3.2. Giới thiệu Adobe Presenter.
3.2.3. Một số thao tác trên Adobe Presenter.
3.3.4. Một số bài thực hành thiết kế bài giảng trên
Adobe Presenter.
3.4. Sử dụng Violet thiết kế bài giảng điện tử.
3.4.1. Tạo các trang màn hình cơ bản trong violet.
3.4.2. Sử dụng các công cụ chuẩn trong Violet.
3.4.3. Thiết kế các dạng bài tập trong Violet.
3.4.4. Các chức năng soạn thảo trang màn hình.
3.4.5. Kết hợp Violet và MS PowerPoint tạo bài
giảng điện tử.
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3.4.6. Đóng gói bài giảng trong violet.
3.5. Sử dụng phần mềm TechSmith SnagIt hỗ trợ
thiết kế bài giảng điện tử.
3.5.1. Sử dụng phần mềm TechSmitch SnagIt trong
thiết kế bài giảng điện tử.
3.5.2. Sử dụng phần mềm Cam Studio trong thiết kế
bài giảng điện tử.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - Mã học phần TMM0003
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1 Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về: Khái niệm thông tin, mô hình nguồn tin
và một số hệ mã
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Trình bày các khái niệm cơ bản về thông tin, nguồn tin, kênh tin, các hệ thống thông tin, mô hình
truyền tin, mã hóa, giải mã và tìm hiểu một số hệ mã cụ thể
7. Thông tin về giảng viên
- ThS.Mai Văn Tám

SĐT: 0983559327 -

- ThS.Đặng Thị Vân Chi SĐT: 01664994581 -

Email: vtmai.tbu@gmail.com
Email: vanchi6281@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11.Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu tham khảo
12.1. Giáo trình chính:
[1] Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Tuấn Anh, 2001, Cơ Sở lý thuyết truyền tin tập 1, tập 2, Nhà xuất
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bản giáo dục
12.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Thúy Vân, 1999, Lý thuyết Mã, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Hệ thống truyền tin
1.1.1 Nguồn tin nguyên thủy
1.1.2 Kênh tin
1.1.3 Kênh tin
Chương 1:
Khái niệm
(2 LT + 0 BT)

1.1.4 Những vấn đề cơ bản của hệ thống truyền tin
1.2 Rời rạc hóa nguồn tin
1.2.1 Lấy mẫu

Sinh
viên
đọc
chương 1, tập 1 giáo
trình [1] Tr5-Tr17

1.2.2 Lượng tử hóa
1.3. Độ đo thông tin
1.4. Mã hóa
1.5. Điều chế
2.1 Xác suất
2.1.1 Định nghĩa về xác suất
2.1.2 Biến ngẫu nhiên, hàm phân bố xác suất và hàm
mật độ phân bố xác suất
2.1.3 Hàm của biến ngẫu nhiên
Chương 2: Xác
suất và quá
trình ngẫu
nhiên

2.1.4 Trị trung bình thống kê của các biến ngẫu nhiên

(1 LT + 1 BT)

2.2.3 Đáp ứng của một hệ thống tuyến tính bất biến theo
thời gian với một tín hiệu vào ngẫu nhiên

2.2. Quá trình ngẫu nhiên
2.2.1 Các giá trị trung bình thống kê
2.2.2 Phổ mật độ công suất

2.2.4 Định lý lấy mẫu giới cho quá trình ngẫu nhiên có
băng tần hạn chế

Sinh
viên
đọc
chương 2, tập 1 giáo
trình [1] Tr18-Tr68
Đọc giáo trình xác
suất thống kê, đưa ra
các công thức tính
xác suất xuất hiện
của các ký hiệu, xác
suất có điều kiện

2.2.5 Tín hiệu ngẫu nhiên rời rạc theo thời gian
2.2.6 Các quá trình dừng vòng
3.1. Khái niệm thông tin
3.2. Lượng tin của nguồn rời rạc
3.2.1 Nguồn rời rạc
Chương 3:
Thông tin
(6 LT + 3 BT)

Sinh
viên
đọc
chương 3, tập 1 giáo
trình [1] Tr69-Tr85

3.2.2 Lượng tin riêng, lượng tin tương hỗ, lượng tin có
- Đưa ra công thức
điều kiện
tính:
3.2.3 Tính chất của lượng tin
- I(X), đơn vị
3.2.4 Lượng tin trung bình
- I(X, Y)
3.3. Entropi nguồn rời rạc
- I(X/Y); I(Y/X)
3.3.1 Tính chất của Entropy H(X)
- H(X,Y)
3.3.2 Tốc độ lập tin và độ dư của nguồn
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3.3.3 Entropy của nguồn Markov
3.4. Kênh rời rạc và thông lượng
3.4.1 Định nghĩa
3.4.2 Entropy ở đầu vào và đầu ra của kênh
3.4.3 Entropy có điều kiện
3.4.4 Mối liên hệ giữa các entropy
3.5. Entropi của nguồn và thông lượng kênh liên tục
3.5.1 Entropy nguồn rời rạc
3.5.2 Thông lượng kênh liên tục
3.6 Biến đổi entropy qua phép biến đổi hệ tọa độ
4.1. Khái niệm và định nghĩa
4.1.1 Mã hiệu và các thông số cơ bản của mã hiệu
4.1.2 Điều kiện thiết lập mã
4.2. Phương pháp biểu diễn mã
4.2.1 Các bảng mã
4.2.2 Đồ hình mã
Chương 4:
Mã hiệu
(2 LT + 2 BT)

4.2.3 Hàm cấu trúc mã
4.2.4 Các phương pháp biểu diễn mã tổng hợp
4.3 Điều kiện phân tách của mã hiệu
4.3.1 Độ chậm giải mã
4.3.2 Điều kiện để mã phân tách được

- Sinh viên đọc
chương 4, tập 1 giáo
trình [1] Tr86-Tr99
- Sinh viên đọc
chương 1 giáo trình
tham khảo [1]

4.3.3 Mã có tính prefix
4.4. Mã hệ thống
4.4.1 Mã hệ thống tổng quát
4.4.2 Mã hệ thống có tính prefix
4.5 Mã có dấu phân tách
5.1 Mô hình toán học của nguồn thông tin
5.2. Mã hóa nguồn rời rạc
5.2.1 Mã hóa nguồn rời rạc không nhớ
5.2.2 Mã hóa nguồn dừng rời rạc
5.2.3 Thuật toán Lemple-Ziv
Chương 5:

5.3 Mã hóa nguồn tương tự

Mã hóa nguồn

5.3.1 Hàm tốc độ tạo tin sai lệch

(3 LT + 2 BT)

5.3.2 Lượng tử hóa vô hướng
5.3.3 Lượng tử hóa vector

- Sinh viên đọc
chương 5, tập 1 giáo
trình [1] Tr99-Tr133
- Sinh viên đọc
chương 2 giáo trình
tham khảo [1]

5.4 Các kỹ thuật mã hóa nguồn tương tự
5.4.1 Mã hóa tín hiệu miền thời gian
5.4.2 Mã hóa tín hiệu miền tần số
5.4.3 Mã hóa mô hình nguồn
Chương 6:

6.1 Định lý về mã hóa chống nhiễu

Mã hóa chống
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Sinh
viên
đọc
chương 9, tập 2 giáo

nhiễu
(2 LT + 0 BT)

6.1.1 Cơ sở toán học của mã hóa chống nhiễu

trình [1]

6.1.2 Định lý về mã hóa chống nhiễu
6.2 Lựa chọn ngẫu nhiên từ mã
6.3. Tốc độ truyền giới hạn
7.1 Mã khối
7.1.1 Định nghĩa mã khối

Chương 7:
Mã khối và mã
chập
(4 LT + 2 BT)

7.1.2 Cách biểu diễn mã - Ma trận sinh
7.1.3 Cách biểu diễn

- Ma trận đặc trưng
- Đa thức đặc trưng

7.1.4 Cách giải mã
7.2 Mã chập
7.2.1 Khái niệm mã chập - Convolution Code
7.2.2 Giải mã chập theo thuật toán Viterbi
7.2.3 Các ứng dụng của mã chập
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- Tìm được mã khối,
mã chập tương ứng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Mã học
phần TMM0015
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
Điều kiện tiên quyết: không
Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
Học phần trình bày tổng quan về những khía cạnh của việc áp dụng CNTT trong các mặt hoạt
động của đời sống xã hội.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Lịch sử của ngành máy tính
- Vai trò của CNTT trong đời sống xã hội
- Quyền sở hữu trí tuệ
- Tội phạm trong tin học
- Một số vấn đề kinh tế
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS.Mai Văn Tám

SĐT: 0912623963 Email: vtmai.tbu@gmail.com

- ThS.Lò Bích Thiệu

SĐT: 0912587393

Email:

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
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11.Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu tham khảo:
12.1. Giáo trình chính
[1] Quốc Hội Khoá XI (2006), Luật Công nghệ thông tin, Số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
12.2. Tài liệu tham khảo
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1 Lịch sử phát triển phần cứng, những hãng máy
tính có công khai phá.
1.1.1 Lịch sử phát triển phần cứng máy tính
Chương 1. Lịch
sử của ngành
máy tính
(4 LT + 0 BT)

1.1.2 Những hãng máy tính có công khai phá:
Intel, Cisco…
Sinh viên đọc các tài liệu
1.2 Lịch sử phần mềm và những nhà Tin học tiền về lịch sử mạng máy tính,
bối
mạng Internet.
1.2.1 Khái niệm phần mềm máy tính
1.2.2 Phân loại phần mềm máy tính
1.2.3 Các nhà Tin học tiền bối: John von
Neumann, Bill Gate
2.1 Vai trò của CNTT trong toàn xã hội
2.1.1 Các ứng dụng của CNTT trong toàn xã hội

Chương 2. Vai
trò của Công
nghệ thông tin
trong đời sống
xã hội
(4 LT + 1 BT)

Chương 3.
Quyền sở hữu
trí tuệ
(4 LT + 1 BT)

2.1.2 Thực tế áp dụng CNTT ở Việt Nam
2.2 Vai trò của CNTT trong ngành Giáo dục

Sinh viên tìm hiểu vai trò
của CNTT trong truyền
thông và trong lĩnh vực
giáo dục.

Tìm hiểu một số ứng dụng
phổ biến của CNTT trong
2.2.2 Một số ứng dụng của CNTT trong giáo dục
lĩnh vực giáo dục (dạy học
2.2.3 Thực tế áp dụng CNTT trong ngành giáo đa phương tiện, dạy học
trực tuyến, học từ xa, thiết
dục Việt Nam
kế bài giảng điện tử, các
phần mềm quản lý giáo
dục…)
2.2.1 Tầm quan trọng của CNTT trong giáo dục

3.1 Vấn đề bản quyền và thực thi luật bản quyền ở Sinh viên tìm hiểu về Luật
Việt nam
bản quyền của Việt Nam và
3.1.1 Khái niệm về bản quyền và thực thi luật bản Luật bản quyền của các
nước khác trên thế giới.
quyền ở Việt Nam
3.1.2 Tình trạng vi phạm luật bản quyền về CNTT
ở Việt Nam
3.2 Vấn đề bản quyền và thực thi luật bản quyền ở
một số nước khác trên thế giới

Chương 4. Tội
phạm trong
Tin học và
phòng ngừa tội
phạm
(4 LT + 3 BT)

4.1 Lịch sử về tội phạm máy tính và những ví dụ.
4.1.1 Khái niệm tội phạm máy tính
4.1.2 Lịch sử về tội phạm máy tính

Sinh viên tìm hiểu về lịch
sử ra đời và phát triển của
virus máy tính.

Sinh viên tìm hiểu về các
cách tấn công và tác hại của
4.2 Những hình thức của tội phạm máy tính. Các virus máy tính.
4.1.2 Các loại tội phạm máy tính
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khái niệm liên quan.

Sinh viên tìm hiểu về
phòng ngừa và khắc phục
4.2.1 Các loại tội phạm máy tính
các sự cố về máy tính khi bị
4.2.2 Sự nguy hiểm của các loại tôi phạm máy
virus tấn công.
tính
4.2.3 Các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tội
phạm máy tính
5.1 Vấn đề độc quyền và chống độc quyền
5.1.1 Khái niệm về độc quyền
5.1.2 Ưu điểm và nhược điểm của độc quyền
5.1.3 Sự cần thiết của việc chống độc quyền
5.2. Vấn đề nguồn nhân lực CNTT
5.2.1 Khái niệm nguồn nhân lực CNTT
Chương 5. Một
số vấn đề kinh
tế trong Công
nghệ thông tin
(4 LT + 1 BT)

5.2.2 Các chính sách để phát triển nguông nhân
lực CNTT bền vững
5.2.3 Sử dụng nguồn nhân lực CNTT hiệu quả
5.3 Thương mại điện tử, chính phủ điện tử
5.3.1 Khái niệm thương mại điện tử
5.3.2 Các ưu, nhược điểm của thương mại điện tử
5.3.3 Các biện pháp để phát triển thương mại điện
tử an toàn
5.3.4 Khái niệm chính phủ điện tử
5.3.5 Chức năng của chính phủ điện tử
5.3.6 Mục tiêu của chính phủ điện tử
5.3.7 Các giao dịch của chính phủ điện tử
5.3.8 Chính phủ điện tử ở Việt Nam

Chương 6.
Thực hành
(0 LT + 4 BT)

Học sinh làm 01 bài tập lớn có nội dung là một
trong số các vấn đề của chương. Có thể có những
buổi tham quan một số trung tâm máy tính, trung
tâm kinh tế có ứng dụng CNTT.
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Sinh viên tìm hiểu về Luật
cạnh tranh và chống đọc
quyền của Việt Nam và của
các nước khác trên thế giới.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHÚNG - Mã học phần TMM0082
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
Cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống điều khiển nhúng.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Giới thiệu tổng quan về hệ thống nhúng.
- Các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống nhúng
- Thiết kế, cài đặt hệ thống nhúng
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Phan Trung Kiên

SĐT: 0912 666 237

- ThS. Phạm Quang Trung

SĐT: 0982 449 866

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận...
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu tham khảo:
12.1. Giáo trình chính:
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[1] Lưu Hồng Việt, Tài liệu tóm tắt bài giảng Hệ thống điều khiển nhúng (Embedded Control
System), EBook, Đại học BKHN.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên, Giáo trình hệ thống nhúng.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Chương 1: Giới
thiệu chung về
các hệ thống
điều khiển
nhúng
(4 LT + 0 BT)

Nội dung lên lớp
1.1 Các khái niệm về hệ nhúng
1.3 Đặc điểm công nghệ và xu thế phát
triển của hệ nhúng
1.3.1 Đặc điểm công nghệ
1.3.2 Xu thế phát triển và sự tăng trưởng
của hệ nhúng

Nội dung SV tự học
1.2 Lĩnh vực ứng dụng của hệ
nhúng
1.5 Mô hình hệ thống nhúng
Đọc bài 2 tài liệu [1] từ trang 18
đến trang 24.

2.1 Các thành phần kiến trúc cơ bản
2.1.1 Đơn vị xử lý trung tâm CPU
Chương 2: Các
2.1.2 Xung nhịp và trạng thái tín hiệu
thành phần phần
2.1.5 Không gian và phân vùng địa chỉ
cứng của hệ
2.1.6 Ngoại vi
thống nhúng
2.1.7 Giao diện
(4 LT + 2 BT)

2.1.3 Bus địa chỉ, dữ liệu và điều
khiển

2.2 Một số nền phần cứng nhúng thông
dụng

Đọc bài 2 tài liệu [1] từ trang 25
đến trang 43.

2.1.4 Bộ nhớ
2.2.2 Chip DSP
2.2.3 PAL

2.2.1 Chip Vi xử lý / Vi điều khiển nhúng
3.1 Lập lịch trong hệ thống thời gian thực

3.1.2 Các khái niệm lập lịch

3.1.1 Tác vụ và tiến trình

3.2.1 Hệ điều hành

Chương 3: Các
3.1.3 Các phương pháp lập lịch phổ biến
thành phần phần
3.1.4 Kỹ thuật lập lịch
phần mềm của
3.2. Hệ điều hành thời gian thực
hệ thống nhúng
3.2.2 Bộ nạp khởi tạo (Boot‐loader)
(6 LT + 4 BT)
3.2.3 Các yêu cầu chung
3.2.4 Hệ điều hành thời gian thực
4.1 Thiết kế hệ thống
Chương 4: Thiết
kế và cài đặt các
hệ thống nhúng
(6 LT + 4 BT)

3.3. Middleware và các phần mềm
ứng dụng
Đọc bài 5 tài liệu [1] từ trang 51
đến trang 56.
Đọc bài 8 tài liệu [1] từ trang 75
đến trang 86.

4.1.1 Quy trình thiết kế hệ thống nhúng

4.1.2 Phương pháp mô hình
Petrinet

4.1.4 Thiết kế phần mềm điều khiển

4.1.3 Ngôn ngữ mô tả phần cứng

4.2. Cài đặt và thử nghiệm hệ thống
nhúng

4.2.2 Thử nghiệm hệ thống

4.2.1 Cài đặt hệ thống

Đọc bài 9 tài liệu [1] từ trang 87
đến trang 92.
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4.2.3 Bảo trì hệ thống

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THIẾT KẾ VI MẠCH SỐ VỚI HDL - Mã học phần TMM0019
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về tổng hợp về thiết kế vi mạch sử dụng HDL.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Phương pháp luận thiết kế số, thiết kế logic với ngôn ngữ mô tả phần cứng, thiết kế mạch logic tổ
hợp và tuần tự với các mô hình, tổng hợp mạch logic tổ hợp và tuần tự.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Phan Trung Kiên

SĐT: 0912 666 237

- ThS. Phạm Quang Trung

SĐT: 0982 449 866

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận...
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu tham khảo:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Tống Văn On (2007), Thiết kế mạch số với VHDL & Verilog - tập 1, NXB Lao động xã hội.
12.2. Tài liệu tham khảo:
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13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung tự học

1.2 Phương pháp thiết kế trên xuống
1.3 Ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL)

Chương 1. Mở đầu
(4 LT + 0 BT)

1.3.1 HDL là gì?

1.1 ASIC và FPGA

1.3.2 Quá trình phát triển của HDL

1.1.1 ASIC

1.3.3 Verilog và VHDL

1.1.2 FPGA

1.4 Công cụ thiết kế tự động

1.1.3 Lựa chọn giữa ASIC và
FPGA

1.4.1 Mô phỏng
1.4.2 Mô phỏng lỗi
1.4.3 Tổng hợp mức thanh ghi

Đọc chương 1 tài liệu [1] từ
trang 1 đến trang 26.

1.4.4 Tối ưu hóa
1.4.5 Tổng hợp kiểm tra
2.1 Thực thể thiết kế
2.2 Cấu trúc chương trình
2.2.1 Cấu trúc đồng thời

Chương 2. Ngôn ngữ
mô hình hóa phần
cứng HDL
(6 LT + 4 BT)

2.2.2 Cấu trúc song song

2.5 Toán hạng

2.3 Kiểu và đối tượng dữ liệu

2.5.1 Toán hạng literal

2.3.1 Kiểu dữ liệu

2.5.2 Toán hạng định danh

2.3.2 Đối tượng dữ liệu

2.5.3 Toán hạng gọi hàm

2.4 Biểu thức

2.5.4 Toán hạng gán tên

2.6 Toán tử

Đọc chương 3 tài liệu [1] từ
trang 41 đến trang 82.

2.6.1 Toán tử số học
2.6.2 Toán tử logic
2.6.3 Toán tử quan hệ
2.6.1 Toán tử điều kiện
Chương 3. Cấu trúc
thiết kế

3.3 Cấu trúc tinh

(4 LT + 2 BT)

3.3.2 Function

3.1 Cấu trúc thô
3.2 Cấu trúc trung bình

3.3.1 Task

Đọc chương 5 tài liệu [1] từ
trang 139 đến trang 160.

4.1 Mô hình hóa mạch tổ hợp
4.1.1 Phương trình logic/số học
4.1.2 Điều khiển cấu trúc logic
Chương 4. Mô hình
hóa mạch logic

4.1.3 Mạch ghép kênh

(6 LT + 4 BT)

4.2. Mô hình hóa mạch tuần tự

4.1.3 Mạch mã hóa
4.2.2 Mạch chốt
4.2.2 Thanh ghi dịch
4.2.2 Mạch đếm
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4.1.4 Mạch mã hóa ưu tiên
4.1.5 Mạch giải mã
4.1.6 Mạch so sánh
4.1.7 ALU
Đọc chương 6,7 tài liệu [1] từ
trang 163 đến trang 250.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Mã học phần TMT0007
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập:

30 LT + 15 BT

4.2. Thực hành:

0 tiết

5. Mục tiêu học phần:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về:
- Khái niệm phần mềm và công nghệ phần mềm.
- Các phương pháp, các thủ tục, các công cụ được sử dụng trong quá trình phát triển phần mềm.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Trình bày các khái niệm cơ bản về phần mềm và công nghệ phần mềm. Trình bày chi tiết về các
công đoạn của một quá trình phát triển phần mềm từ khi khởi tạo dự án cho tới khi kết thúc dự án.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Giang Thành Trung SĐT: 0982527337
ThS. Nguyễn Văn Hải

SĐT: 0975226238

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
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[1] Nguyễn Văn Vỵ (2008), Giáo trình kỹ nghệ phần mềm, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà
Nội
12.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Carlo Ghezzi (2003), Fundamentals of Software Engineering, Prentice Hall.
[3] Roger S.Pressman (2010), Software Engineering A Practitioner's Approach, 7th edition, Mc
Graw-Hill
[4] Ian Sommerville, Software Engineering, 10th edition, Pearson
[5] Thạc Bình Cường (2008), Nhập môn Công nghệ phần mềm, NXB Giáo dục
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Khái niệm phần mềm, đặc trưng của phần
mềm
1.1.1. Khái niệm phần mềm
1.1.2. Đặc trưng của phần mềm
1.2. Tầm quan trọng và sự tiến hoá của phần
mềm
1.2.1. Tầm quan trọng của phần mềm
1.2.2. Sự tiến hóa của phần mềm
1.3. Phân loại sản phẩm phần mềm
1.3.1. Phân loại theo mức độ hoàn thiện
Chương 1:

1.3.2. Phân loại theo vai trò, chức năng

Tổng quan về
phần mềm và
công nghệ
phần mềm

1.3.3. Phân loại theo lĩnh vực ứng dụng

(3 LT)

1.4. Các tiêu chuẩn đánh giá phần mềm
1.4.1. Đạt được mục tiêu thiết kế đề ra
1.4.2. Chi phí vận hành chấp nhận được

1.6. Lịch sử phát triển phần
mềm - Trang 10 [1]
1.7. Lịch sử phát triển công
nghệ phần mềm - Trang 22 [1]

1.4.3. Sản phẩm tạo ra các giá trị xác đáng
1.4.4. Bảo trì được
1.4.5. Tính khả chuyển
1.5. Công nghệ phần mềm
1.5.1. Khái niệm
1.5.2. Các phương pháp
1.5.3. Các công cụ trong công nghệ phần mềm
1.5.4. Các thủ tục trong công nghệ phần mềm
1.5.5. Tiến trình phần mềm
1.5.6. Chi phí trong công nghệ phần mềm

Chương 2:
Các mô hình
công nghệ
phần mềm
(2 LT + 2 BT)

2.1. Các loại mô hình công nghệ phần mềm
2.1.2. Mô hình thác nước
2.1.3. Tạo nguyên mẫu phần mềm
2.1.4. Mô hình xoắn ốc của Boehm
2.1.5. Quá trình phần mềm
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2.2. Mô hình 4GTs – Trang 2628 [5]
2.3. Tổ hợp các mô hình –
Trang 28-29 [5]

3.1. Tổng quan
3.1.1. Khái niệm yêu cầu phần mềm
3.1.2. Phân loại các yêu cầu
Chương 3:

3.2. Tiến trình công nghệ các yêu cầu

Yêu cầu phần
mềm

3.2.1. Nghiên cứu tính khả thi

(5 LT + 3 BT)

3.2.3. Đặc tả yêu cầu

3.2.2. Phát hiện và phân tích yêu cầu
3.2.4. Tài liệu yêu cầu phần mềm
3.2.5. Thẩm định yêu cầu
3.2.6. Tiến hoá yêu cầu
4.1. Tổng quan về thiết kế phần mềm
4.1.1. Khái niệm và vai trò của thiết kế
4.1.2. Triển khai thiết kế
4.1.3. Các chiến lược và phương pháp thiết kế
4.1.4. Chất lượng thiết kế và giải pháp đảm
bảo chất lượng
4.2. Thiết kế kiến trúc
4.2.1. Kiến trúc phần mềm và vai trò của nó
4.2.2. Các mô hình kiến trúc
4.2.3. Tiến trình thiết kế kiến trúc
4.3. Thiết kế hệ thống hướng chức năng
4.3.1. Thiết kế dữ liệu

Chương 4:
Thiết kế phần
mềm
(10 LT + 6 BT)

4.3.2. Thiết kế xử lý
4.3.3. Các ưu, nhược điểm của thiết kế hướng
4.7. Thiết kế hệ thống thời gian
chức năng
thực - Trang 103 [5]
4.4. Thiết kế hệ thống hướng đối tượng
4.4.1. Một số khái niệm của UML
4.4.2. Tiến trình thiết kế hướng đối tượng
4.4.3. Các ưu, nhược điểm của thiết kế hướng
đối tượng
4.5. Thiết kế giao diện người - máy tính
4.5.1. Vai trò và tiến hóa giao diện người máy tính
4.5.2. Các nguyên tắc thiết kế giao diện người
- máy tính
4.5.3. Tiến trình thiết kế giao diện
4.5.4. Các hướng dẫn thiết kế giao diện
4.5.5. Chuẩn giao diện
4.6. Tài liệu thiết kế

Chương 5:

5.1. Khái niệm về lập trình

Lập trình

5.1.2. Các đặc trưng của ngôn ngữ lập trình
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5.6. Các chuẩn lập trình - Tìm
hiểu trong [6]

(4 LT + 2 BT)

5.1.3. Các nguyên lý cơ bản của ngôn ngữ lập
trình
5.1.4. Các thế hệ ngôn ngữ lập trình
5.2. Phương pháp lập trình
5.2.1. Trừu tượng hóa trong lập trình
5.2.2. Lập trình thủ tục
5.2.3. Lập trình hướng đối tượng
5.2.4. Lập trình hàm
5.2.5. Lập trình Logic
5.3. Phong cách lập trình
5.3.1. Tài liệu chương trình
5.3.2. Khai báo dữ liệu
5.3.3. Xây dựng câu lệnh
5.3.4. Vào/ra của các mô đun
5.4. Lập trình tránh lỗi
5.4.1. Lập trình tránh lỗi
5.4.2. Lập trình dung thứ lỗi
5.4.3. Lập trình phòng thủ
5.4.4. Xử lý ngoại lệ
5.5. Lập trình hướng hiệu quả thực hiện
5.5.1. Tính hiệu quả của chương trình
5.5.2. Hiệu quả bộ nhớ
5.5.3. Hiệu quả vào/ra
6.1. Xác minh và thẩm định
6.1.1. Xác minh
6.1.2. Thẩm định
6.2. Các khái niệm về kiểm thử
6.2.1. Kế hoạch kiểm thử
6.2.2. Ca kiểm thử

Chương 6:
Xác minh và
thẩm định

6.2.3. Tiến hành kiểm thử

(3 LT + 1 BT)

6.3.2. Kiểm thử hộp trắng

6.3. Các phương pháp và chiến lược kiểm thử
6.3.1. Chiến lược kiểm thử
6.3.3. Kiểm thử hộp đen
6.4. Các loại hình kiểm thử
6.4.1. Kiểm thử đơn vị
6.4.2. Kiểm thử tích hợp
6.4.3. Kiểm thử hệ thống
6.4.4. Kiểm thử chấp nhận

Chương 7:
Quản lý dự án

7.1. Dự án và quản lý dự án

7.3. Mô hình trưởng thành khả
năng của tổ chức – CMM –

7.1.1. Khái niệm về dự án
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phần mềm
(2 LT)

7.1.2. Quản lý dự án

Trang 260-268 [1]

7.2. Các hoạt động quản lý dự án
7.2.1. Lập kế hoạch
7.2.2. Lập lịch
7.2.3. Quản lý rủi ro
7.2.4. Kết thúc dự án

Chương 8:
Công cụ hỗ trợ
Công nghệ
phần mềm
(1 LT + 1 BT)

8.1. Công cụ hỗ trợ quản lý dự án
8.2. Công cụ hỗ trợ pha phân tích và thiết kế
8.3. Công cụ hỗ trợ pha lập trình
8.4. Công cụ hỗ trợ kiểm thử
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG - Mã học phần: TMT0028
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập:

30 LT + 15 BT

4.2. Thực hành:

0 tiết

5. Mục tiêu học phần:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình dựa trên ngôn ngữ lập trình
Java phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động qua đó sinh viên có thể xây dựng các ứng dụng trên
các thiết bị di động phổ biến.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nội dung của học phần này tập trung vào các thành phần cơ bản của hệ điều hành Android và
việc ứng dụng ngôn ngữ lập trình Java để thao tác với các thành phần cơ bản của hệ điều hành Android
qua đó có thể xây dựng các ứng dụng cụ thể.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Giang Thành Trung SĐT: 0982527337
ThS. Nguyễn Văn Hải

SĐT: 0975226238

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
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12.1. Giáo trình chính:
[1] Lê Hoành Sử (2017), Giáo trình Phát triển ứng dụng di động cơ bản, Nhà xuất bản ĐHQG
Thành phố Hồ Chí Minh
12.2. Tài liệu tham khảo:
[3] Wei Meng Lee (2012), Beginning Android 4 Application Development, Wrox
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Chương 1
Giới thiệu về
J2ME
(2 LT)

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Giới thiệu về J2ME
1.2. Kiến trúc J2ME
1.3. Sơ lược về MIDP
1.4. Ưu, nhược điểm của J2ME
2.1. Giới thiệu

Chương 2
Giới thiệu nền
tảng Android
(2 LT + 1 BT)

2.4. Lịch sử phát triển của hệ
2.2. Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng điều hành Android - Trang 1
Android
[1]
2.2.1. Cài đặt JDK
2.5. Tìm hiểu cửa sổ làm việc
trong Android Studio - Trang
2.2.2. Cài đặt IDE
33 [1]
2.3. Tạo ứng dụng Android đầu tiên
3.1. Tổng quan về Activity

Chương 3
Activity
(3 LT + 2 BT)

3.1.1. Giới thiệu về Activity
3.1.2. Phân loại Activity
3.1.3. Các trạng thái của Activity

3.2. Cách thức lưu trữ thông tin
trạng thái của Activity - Trang
89 [3]

3.1.4. Các sự kiện xảy ra trong vòng đời của
một Activity
Chương 4

4.1. Tổ chức các đối tượng trên giao diện

Thiết kế giao
diện

4.2. Tạo mới ứng dụng trong giao diện

(3 LT + 2 BT)

4.4. Xử lý các sự kiện trong giao diện

4.3. Các loại tài nguyên trong Android
5.1. Tổng quan về XML Layouts
5.1.1. Giới thiệu
5.1.2. Vai trò

Chương 5
XML Layout

5.2. Các loại Layout
5.2.1. Constraint Layout
5.2.2. Frame Layout

(4LT + 2 BT)

5.2.3. Linear Layout
5.2.4. Table Layout
5.2.5. Relative Layout

Chương 6

6.1. Quy trình tạo Widget

Widget và
Menu

6.2. Các loại Menu trong Android
6.2.1. Option Menus
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6.3. Widget là gì? – Trang 146
[3]

(4 LT + 2 BT)

6.2.2. Context Menu
6.2.3. Sub Menu
7.1. Các loại Dialogs trong Android

Chương 7
Dialogs
(4 LT + 2 BT)

Chương 8
Intents
(4 LT + 2 BT)

7.1.1. AlertDialog
7.2. TimePickerDialog – Trang
208 [3]

7.1.2. ProgressDialog
7.1.3. DatePickerDialog
7.1.4. CustomDialog
8.1. Phân loại Intents

8.4. Tổng quan về Intent trong
8.3. Intent và Activity, Service, Broadcast Android – Trang 218 [3]
Receiver
8.2. Intent Filter

Chương 9

9.1. Tổng quan về SQLite và Content Provider

Database

9.2. Thao tác với SQLite

(4 LT + 2 BT)

9.3. Thao tác với Content Provider
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH - Mã học phần: TMT0021
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết, bài tập:

15LT + 15BT

4.2 Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản, các kỹ năng về đồ họa kỹ thuật số, xử lý
ảnh và ứng dụng của nó trong quảng cáo, thiết kế website, in ấn, bên cạnh đó khóa học còn cung cấp
cho sinh viên những khái niệm về kỹ năng về đồ họa máy tính, hiệu chỉnh hình ảnh và xuất bản đồ họa
cho các lĩnh vực khác nhau.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nội dung của học phần định hướng sinh viên sử dụng phần mềm Adobe Photoshop hoặc phần
mềm có chức năng tương tự thực hiện các kỹ năng liên quan tới xử lý ảnh đồ họa như: chỉnh sửa ảnh,
phục chế ảnh, tối ưu hóa ảnh cho website,…
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Nguyễn Văn Hải

SĐT: 0975226238

ThS. Lường Nguyệt Hương

SĐT: 0869056699

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
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12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Đỗ Lê Thuận, Võ Duy Thanh Tâm, Phạm Quang Huy, 2012, Giáo trình xử lý ảnh photoshop
CS5, Nhà xuất bản Hồng Đức, TP. Hồ Chí Minh.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1]. Aaron Asadi, 2014, The Photoshop CC Book, Imagine Publishing Ltd
13. Nội dung chi tiết:
Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Cơ bản về chương trình Adobe Photoshop.
1.2. Độ phân giải và các chế độ màu trong Adobe
Photoshop.
Chương 1. Cơ
bản về chỉnh
sửa ảnh
(1LT+1BT)

1.3. Crop ảnh

Lưu một file dưới
định
dạng
của
Photoshop
(trang
181.5. Loại bỏ những màu không thích hợp bằng Auto
19) [1]
Color.
1.4. Điều chỉnh tông màu của tấm hình

1.6. Sử dụng công cụ Sponge và Dodge
1.7. Áp dụng bộ lọc Unsharp Mask
1.8. Lưu một file dưới định dạng của Photoshop
2.1. Các công cụ lựa chọn
2.2. Định vị lại vùng lựa chọn.
Chương 2.
2.3. Bỏ một vùng lựa chọn
Làm việc với
2.4. Xoay chuyển vùng lựa chọn
vùng lựa chọn
2.5. Sử dụng nhiều công cụ lựa chọn, tạo ra những vùng
(1LT+1BT)
lựa chọn phức tạp
2.6. Cắt một tấm hình
2.7. Xoá vùng lựa chọn
3.1. Sắp xếp hình ảnh trên layer.
3.2. Tạo layer mới.
3.3. Ẩn hoặc hiện một layer
Chương 3. Cơ
bản về layer
(1LT+1BT)

3.4. Chọn layer

- 3.4 Chọn layer

3.5. Loại bỏ chi tiết hoặc hình ảnh trên layer

(trang 52)

3.6. Sắp xếp lại layer

- Sắp xếp lại layer.
(trang 60 – 61) [1]

3.7. Áp dụng các chế độ hoà trộn cho layer
3.8. Kết nối layer
3.9. Áp dụng Gradient cho layer
3.10. Thêm text và layer effect cho layer
Chương 4.
Mặt nạ và
kênh

4.1. Làm lại phần lựa chọn bằng một Quick Mask.

(1LT+1BT)

4.4. Tô màu trong Mask để làm giảm khoanh vùng.

4.2. Lưu một vùng lựa chọn như một Channel Mask.
4.3. Lựa chọn một Mask đã lưu và ứng dụng hiệu ứng.
4.5. Tạo một vùng lựa chọn phức tạp với lệnh Extract.
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4.6. Tạo và sử dụng Gradien Mask
5.1. Giới thiệu sơ bộ về bộ lọc trong Adobe Photoshop.

5.11. Nhóm bộ lọc
Stylize.

5.2. Nhóm bộ lọc Artistic.
Chương 5.
Tổng quan về
bộ lọc Filter
(4LT+4BT)

5.3. Nhóm bộ lọc Blur.
5.4. Nhóm bộ lọc Brush Strokes.
5.5. Nhóm bộ lọc Distort.
5.7. Nhóm bộ lọc Pixelate.

5.14. Nhóm bộ lọc
còn lại.

5.9. Nhóm bộ lọc Sharpen.

(2LT+2BT)

5.12. Nhóm bộ lọc
Texture.
5.13. Nhóm bộ lọc
Video.

5.6. Nhóm bộ lọc Noise.
5.8. Nhóm bộ lọc Render.

Chương 6.
Phục hồi và
chỉnh sửa ảnh

5.10. Nhóm bộ lọc
Stetch.

5.15. Các thành phần
hiệu ứng Filter [1]

6.1. Sử dụng công cụ Clone Stamp
6.2. Sử dụng công cụ Pattern Stamp và Pattern Maker
6.3. Sử dụng công cụ Healing Brush và công cụ Patch
6.4. Sử dụng History Brush

Sử dụng những hình
ảnh chụp nhanh
(snapshots)
(trang
193 – 195) [1]

6.5. Sử dụng những hình ảnh chụp nhanh (snapshots)
7.1. Định nghĩa một vùng làm việc để vẽ
7.2. Sử dụng lớp để vẽ, điều chỉnh, thêm các hiệu ứng và
thay đổi mầu cho các phần riêng của ảnh
7.3. Thiết lập chế độ hoà trộn và độ mờ đục của lớp để
điều chỉnh các màu trùng lặp và các phần tử của ảnh kết
hợp với chúng

Chương 7.
Các công cụ
vẽ.
(1LT+1BT)

7.4. Thiết lập chế độ hoà trộn và độ mờ đục của công cụ
vẽ để điểu chỉnh nét vẽ kết hợp với các điểm ảnh khác của - Thiết lập chế độ
ảnh
hoà trộn và độ mờ
7.5. Sử dụng bảng History và công cụ history để sửa chữa đục của công cụ vẽ
để điểu chỉnh nét vẽ
và thêm các hiệu ứng
kết hợp với các điểm
7.6. Sử dụng các brush định sẵn
ảnh khác của ảnh.
7.7. Tạo và sử dụng các chổi vẽ (brush) tuỳ chọn
(trang 221 – 226)
7.8. Tạo và áp dụng các mẫu (pattern) từ các ảnh khác
nhau để tạo khung ảnh
7.9. Sử dụng công cụ Pen
7.10. Lưu lại Path
7.11. Tô với lệnh Stroke Path
7.12. Chỉnh sửa Path bằng công cụ Path Editing
7.13. Biến đổi Path thành vùng lựa chọn
7.14. Biến đổi vùng lựa chọn thành Path

Chương 8.
Những kĩ
thuật nâng
cao với Layer

8.1. Sử dụng một hình ảnh trên một layer như một mask Chuyển
đổi
trong công việc trên những layer khác
clipping paths thành
8.2. Tạo ra nhóm layer để tổ chức và quản lý layer
masks. (trang 256 –
259) [1]
8.3. Thêm layer hiệu chỉnh vào một hình ảnh
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(1LT+1BT)

8.4. Nạp một layer từ các file Photoshop khác.
8.5. Làm việc với các kiểu layer
8.6. Thêm các kiểu dáng cho một layer, và thiết lập hiệu
ứng cho nhiều layer.
8.7. Chuyển đổi clipping paths thành masks.

9.1. Phân biệt được sự khác nhau giữa bitmap và vector
- Phân biệt được sự
graphics.
khác
nhau
giữa
9.2. Vẽ và hiệu chỉnh Layer shapes và Path Layers.
bitmap và vector
9.3. Hiểu và sử dụng các hình biểu tượng thu nhỏ graphics (trang 260)
Chương 9.
(thumbnail) và biểu tượng liên kết cho shape layer.
[1]
Vector masks,
9.4. Tạo ra các Shape Layer phức tạp bằng cách kết hợp - Hiểu và sử dụng
path và
hoặc loại trừ những Shape khác nhau.
các hình biểu tượng
shapes.
thu nhỏ (thumbnail)
9.5. Kết hợp các Cector Paths để tạo ra Shape.
(1LT+1BT)
9.6. Sử dụng chế độ soạn thảo văn bản để thêm và hiệu và biểu tượng liên
kết cho shape layer.
chỉnh layer chữ.
(trang 293 – 295).[1]
9.7. Sử dụng Layer chữ để tạo ra Work Path.
9.8. Sử dụng Work Path để tạo ra Vector Mask.
Chương 10.
Quản lý mầu
sắc và in ấn,
xuất bản
(2LT+2BT)

10.1. Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc
Tối ưu hóa các thông
quản lý màu sắc.
số hình ảnh khi xuất
10.2. Hiệu chỉnh máy tính sử dụng Adobe Gamma
bản
10.3. Chuẩn bị trước khi in.

* Chú ý: Đề cương chi tiết trên được xây dựng dựa để sử dụng phần mềm Adobe Photoshop giảng
dạy, giảng viên có thể lựa chọn một phần mềm khác có chức năng tương tự để giảng dạy thay thế.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - Mã học phần: TMT0053
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 30 LT + 15 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
Cung cấp các khái niệm về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trang bị một số phương pháp mô hình hóa
các hành vi thông minh giống con người.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nghiên cứu các hành vi thông minh bằng tiếp cận của các phương pháp tính toán.
Cung cấp các phương pháp để mô hình hoá, bao gồm phương pháp tìm kiếm trong không gian
trạng thái, các lược đồ biểu diễn tri thức và lập luận, các phương pháp định hướng theo nhiệm vụ (hoặc
hướng nhiệm vụ)...
7. Thông tin về giảng viên:
Ths. Phạm Quốc Thắng. SĐT: 0945.268.298
Ths. Nguyễn Văn Tú.

SĐT: 0988.265.945

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp: 80% trở lên
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
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12.1. Giáo trình chính:
[1] Võ Huỳnh Trâm, Trần Ngân Bình, 2003, Giáo trình Trí tuệ nhân tạo, Trường ĐH Cần Thơ
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Thanh Thuỷ, 1995, Trí tuệ nhân tạo, các phương pháp và ứng dụng, NXB Giáo dục
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trí
tuệ nhân tạo
1.2. Định nghĩa trí tuệ nhân tạo
1.2.1. Trí tuệ nhân tạo
1.2.2. Trắc nghiệm Turing
Chương 1.
Giới thiệu
(2 LT)

1.3.7. Các ngôn ngữ và môi
1.3. Khái quát các lĩnh vực ứng dụng của trí
trường dùng cho TTNT
tuệ nhân tạo
1.3.8. Máy học
1.3.1. Trò chơi
1.3.9. Xử lý phân tán song song
1.3.2. Suy luận và chứng minh định lý tự động
và tính toán kiểu nảy sinh
1.3.3. Các hệ chuyên gia
(Giáo trình [1], chương 1)
1.3.4. Hiểu và mô hình hóa ngữ nghĩa ngôn
ngữ tự nhiên
1.3.5. Mô hình hóa hoạt động của con người
1.3.6. Lập kế hoạch và robotics
1.4. Một số tổng kết về trí tuệ nhân tạo
2.1. Phép tính mệnh đề, vị từ
2.1.1. Định nghĩa, ký hiệu phép tính mệnh đề
2.1.2. Ngữ nghĩa của phép tính mệnh đề

Chương 2.
Logic hình
thức
(5 LT + 3 BT)

2.1.3. Phép tính vị từ
2.1.4. Ngữ nghĩa phép tính vị từ
2.1.5. Phép tính vị từ bậc nhất
2.1.6. Các luật suy diễn
2.2. Đối sánh mẫu và phép hợp nhất
2.2.1. Phép hợp nhất
2.2.2. Giải thuật đối sánh mẫu
3.1. Mở đầu

Chương 3.
Cấu trúc và
chiến lược tìm
kiếm trong
không gian
trạng thái
(5 LT + 2 BT)

3.2. Chiến lược tìm kiếm trong không gian
trạng thái
3.2.1. Tìm kiếm hướng dữ liệu và tìm kiếm
hướng mục tiêu
3.2.2. Các chiến lược tìm kiếm trên đồ thị
3.3. Dùng không gian trạng thái để biểu diễn
quá trình suy luận
3.3.1. Mô tả không gian trạng thái của một hệ
logic
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2.2.3. Ứng dụng: chương trình
tư vấn tài chính
(Giáo trình [1], chương 2)

3.3.2. Đồ thị và/hoặc
4.1. Mở đầu
4.2. Thuật toán tìm kiếm Heuristic
4.2.1. Tìm kiếm leo núi
Chương 4.
Tìm kiếm
Heuristic
(4 LT + 2 BT)

4.2.2. Tìm kiếm tốt nhất đầu tiên
4.2.3. Cài đặt hàm đánh giá heuristic
4.3. Sử dụng Heuristic trong các trò chơi

4.2.4. Tính khả chấp, tính đơn
nhất và khả năng cung cấp
thông tin của heuristic
(Giáo trình [1], chương 4)

4.3.1. Thủ tục minimax
4.3.2. Áp dụng minimax đến độ sâu lớp cố
định
4.3.3. Thủ tục cắt tỉa alpha - beta
5.1. Tìm kiếm dựa trên cơ sở đệ quy

Chương 5.
Điều khiển và
cài đặt tìm
kiếm trong
không gian
trạng thái

5.1.1. Tìm kiếm đệ quy

(4 LT + 2 BT)

5.2.3. Điều khiển tìm kiếm trong các hệ sinh

5.1.2. Tìm kiếm hướng mẫu

5.2.4. Những ưu điểm của hệ
sinh dùng cho TTNT

5.2. Hệ thống luật sinh
5.2.1. Định nghĩa hệ sinh
5.2.2. Một số ví dụ về hệ sinh

(Giáo trình [1], chương 5)

5.3. Kiến trúc bảng đen
6.1. Giới thiệu
6.2. Tiếp cận thống kê đối với tính không chắc
chắn
Chương 6. Suy
luận không
chắc chắn
(5 LT + 3 BT)

6.2.1. Suy luận Bayes
6.2.2. Đại số hệ số chắc chắn Stanford
6.3. Suy luận với các tập mờ
6.3.1. Logic truyền thống
6.3.2. Logic mờ
6.3.3. Các toán tử logic trên tập mờ
7.1. Giới thiệu
7.2. Thủ tục hợp giải
7.2.1. Chuyển về dạng mệnh đề

Chương 7. Suy
luận tự động
(5 LT + 3 BT)

7.2.5. Hợp giải có thể phát hiện
trường hợp không tồn tại sự
7.2.2. Cơ sở của hợp giải
7.2.3. Giải thuật hợp giải dùng cho logic mệnh mâu thuẫn
7.3. Nhận xét về phương pháp
đề
hợp giải
7.2.4. Giải thuật hợp giải dùng cho logic vị từ
7.2.6. Sử dụng hàm tính toán, vị từ tính toán và
mối quan hệ bằng
7.2.7. Trả lời câu hỏi

245

(Giáo trình [1], chương 8)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Mã học phần: TMT0083
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Lập trình C/C++
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập:

30 LT + 15 BT

4.2. Thực hành:

0 tiết

5. Mục tiêu học phần:
Môn học này giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về mô hình lập trình hướng đối tượng.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần này giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java (hoặc C#) (sử dụng môi trường lập trình .NET
hoặc Java) và các vấn đề có liên quan tới mô hình lập trình hướng đối tượng như: lớp, đối tượng, thừa
kế,…
7. Thông tin về bộ môn, giảng viên:
ThS. Giang Thành Trung SĐT: 0982527337
ThS. Nguyễn Văn Hải

SĐT: 0975226238

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận...
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Đoàn Văn Ban (2004), Lập trình hướng đối tượng với Java, NXB Khoa học và Kỹ thuật
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12.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Herbert Schildt (2018), Java: Hướng dẫn cho người mới học, NXB Bách khoa Hà Nội
[3] Mark Schmidt & Simon Robinson (2003), Microsoft Visual C# .NET 2003 Developer's
Cookbook, Sams
[4] Dương Quang Thiện (2005), Lập trình Visual C# thế nào?, Nhà xuất bản Tổng Hợp TP. Hồ
Chí Minh
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Mô hình hoá theo cách tiếp cận hướng đối
tượng
1.2. Trừu tượng hoá
1.2.1. Khái niệm

Chương 1: Giới
1.2.2. Ví dụ
thiệu chung
1.3. Đối tượng và biểu diễn đối tượng
(3 LT)
1.3.1. Khái niệm

1.6. Vai trò của mô hình
hoá trong việc phát triển
phần mềm
- Trang 5 [1]

1.3.2. Ví dụ
1.4. Một số khái niệm và thuật ngữ
1.5. Ưu điểm của kỹ thuật hướng đối tượng
2.1. Đối tượng và sự đóng gói
2.1.1. Đối tượng
2.1.2. Sự bao gói
2.2. Lớp và các thể hiện
2.2.1. Định nghĩa lớp
2.2.2. Thể hiện lớp
2.3. Thuộc tính và phương thức
2.3.1. Thuộc tính
Chương 2. Các
khái niệm của
kỹ thuật hướng
đối tượng
(5 LT)

2.3.2. Phương thức
2.4. Thông điệp và truyền thông điệp
2.4.1. Thông diệp
2.4.2. Truyền thông điệp
2.5. Liên kết giữa các đối tượng và sự kết hợp giữa
các lớp
2.5.1. Liên kết đối tượng
2.5.2. Kết hợp các lớp
2.6. Tính kế thừa và sự tổng quát hoá
2.6.1. Kế thừa
2.6.2. Tổng quát hóa
2.7. Tính đa hình và sự trừu tượng hoá
2.7.1. Đa hình
2.7.2. Trừu tượng hóa

Chương 3. Lập

3.1. Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
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3.3. Lịch sử phát triển các

trình hướng
đối tượng

3.2. Lập trình hướng đối tượng trong Java (hoặc ngôn ngữ lập trình - Trang
C#)
16 [1]

(22 LT + 15
BT)

3.2.1. Giới thiệu lập trình với Java (hoặc C#)
3.2.2. Cài đặt các kỹ thuật OOP
3.2.3. Các lớp hỗ trợ lập trình kết nối cơ sở dữ liệu
3.2.4. Các lớp hỗ trợ lập trình đa luồng
3.2.5. Các lớp hỗ trợ lập trình RMI và phân tán đối
tượng
3.2.6. Các lớp hỗ trợ lập trình mạng
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3.4. Tìm hiểu môi trường
lập trình Java (hoặc .NET)
- Trang 22 [1]

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: ĐỒ HỌA MÁY TÍNH - Mã học phần: TMT0084
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
Điều kiện tiên quyết: Lập trình C/C++
Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về đồ hoạ:
- Phần cứng đồ hoạ: bộ nhớ, card hiển thị, màn hình, máy in…
- Mô hình, hiển thị và quan sát trong không gian 2D, 3D.
- Một số kĩ thuật đồ hoạ thường dùng: xử lí input của người sử dụng (chuột, bàn phím…), kĩ thuật
hoạt hoạ và vẽ mô phỏng chuyển động, xử lý ảnh, ...
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Tổng quan về hệ thống đồ hoạ máy tính; Các kỹ thuật đồ hoạ cơ bản trên máy tính; Đồ hoạ trên
mặt phẳng (đồ hoạ 2D): các phép biến đổi đồ hoạ trong mặt phẳng (tịnh tiến – co dãn, quay, biến
đổi hệ toạ độ), các kỹ thuật vẽ h́ ình chuyển động, các kỹ thuật đồ hoạ tương tác; Đồ hoạ trong
không gian (đồ hoạ 3D).
7. Thông tin về giảng viên:
- Ths. Phạm Quốc Thắng.

SĐT: 0945.268.298

- Ths. Nguyễn Văn Tú.

SĐT: 0988.265.945

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp: 80% trở lên
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
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- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12.Tài liệu tham khảo:
Giáo trình chính
[1] Trịnh Thị Vân Anh,2006, Kỹ thuật đồ họa, Học viên công nghệ BCVT.
Tài liệu tham khảo
[1] Khoa CNTT, ĐH Huế, 2003, Giáo trình Lý thuyết đồ họa, ĐH Huế.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Đồ họa máy tính và ứng dụng
Chương 1.
Tổng quan về
đồ hoạ máy
tính
(2 LT)

1.1.1. Khái niệm đồ hoạ máy tính
1.1.3. Các ứng dụng của đồ hoạ máy tính

1.4. Lịch sử hình thành và phát
triển

1.2. Các thành phần cơ bản của một hệ đồ hoạ Đọc giáo trình chính trang 4
máy tính
1.5. Các thiết bị phần cứng
1.2.1 Các thiết bị phần cứng
Đọc giáo trình chính từ trang
11 đến trang 15
1.2.2 Phần mềm
1.3. Hệ thống tra, hiển thị màu
2.1. Các đối tượng đồ hoạ cơ sở
2.1.1. Hệ tọa độ thế giới thực, hệ tọa độ thiết bị
và hệ tọa độ chuẩn
2.1.2. Điểm, đoạn thẳng, đường tròn
2.2. Các thuật toán vẽ đoạn thẳng

Chương 2. Các
đối tượng đồ
hoạ cơ sở

2.2.1. Thuật toán DDA (Digital
DifferentialAnalyzer)

2.5. Vẽ đa giác

2.2.2. Thuật toán Midpoint

Đọc giáo trình chính trang 32

(4 LT + 4 BT)

2.2.3. Thuật toán Bresenham
2.3. Các thuật toán vẽ đường tròn
2.3.1. Thuật toán đơn giản
2.3.2. Thuật toán MidPoint
2.3.3. Thuật toán Bresenham
2.4. Thuật toán vẽ Ellipse
3.1. Không gian màu RGB

3.3. Không gian màu CMY
(Cyan - Magenta - Yellow)

Chương 3. Các
thuật toán tô
màu

3.2. Các thuật toán tô màu

(6 LT + 4 BT)

3.2.3. Phương pháp tô màu dựa theo đường Đọc giáo trình chính từ trang
109 đến trang 111
biên

Chương 4.
Phép biến đổi
trong đồ họa
hai chiều

4.1. Các phép biến đổi hình học cơ sở

3.2.1. Tô đơn giản
3.2.2. Tô màu theo dòng quét (scan - line)

4.1.1. Phép tịnh tiến
4.1.2. Phép biến đổi tỷ lệ
4.1.3. Phép quay
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3.4. Không gian màu HSV
(Hue - Saturation - Value)

(4 LT + 2 BT)

4.1.4. Phép đối xứng
4.1.5. Phép biến dạng
4.2. Hệ tọa độ thuần nhất
4.3. Kết hợp các phép biến đổi
4.3.1. Kết hợp các phép tịnh tiến
4.3.2. Kết hợp các phép biến đổi tỷ lệ
4.3.3. Kết hợp các phép quay
6.1. Giới thiệu đồ họa 3 chiều

Chương 5. Đồ
họa ba chiều
(4 LT)

6.2. Biểu diễn đối tượng 3 chiều
6.2.1. Mô hình khung kết nối
6.2.2. Biểu diễn mặt đa giác
6.2.3. Các đường cong và mặt cong
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: VI XỬ LÝ - Mã học phần TMM0085
2. Số tín chỉ: 04
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Kiến trúc máy tính
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 40 LT + 20 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về bộ vi xử lý, tổ chức phần cứng và
lập trình cho hệ vi xử lý, trên cơ sở đó sinh viên có khả năng sử dụng, khai thác và thiết kế các hệ vi xử
lý cho các ứng dụng cụ thể, cũng như có khả năng tìm hiểu và khai thác cấu trúc bên trong của các máy
vi tính. Môn học chủ yếu đi sâu vào dòng họ Intel minh họa bằng bộ vi xử lý 8086/8088 và các mạch
tạo nên hệ vi xử lý trên cơ sở bộ vi xử lý này.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Kiến trúc bộ vi xử lý 8086
- Lập trình hợp ngữ
- Nối ghép 8086 với bộ nhớ và ngoại vi
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Phan Trung Kiên Số điện thoại: 0912 666 237
- ThS. Phạm Quang Trung

Số điện thoại: 0977 767 345

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận...
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11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu tham khảo:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Văn Thế Minh (1997), Kỹ thuật vi xử lý, NXB Giáo dục.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Mạnh Giang (2000), Lập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho máy vi tính IBM-PC,
NXB Giáo dục.
13. Nội dung chi tiết:
Nội dung lên lớp

Nội dung tự học
1.2. Sự phát triển của vi xử lý

Chương 1.
Giới thiệu
chung về vi
xử lý và máy
vi tính

1.2.1. Thế hệ 1
1.1. Máy tính và phân loại máy tính

1.3. Kiến trúc chung của một hệ thống máy 1.2.3. Thế hệ 3
tính
1.2.4. Thế hệ 4
Đọc chương 2 giáo trình [1] từ
trang 19 đến trang 26.

(4 LT)
2.2. Mô hình lập trình của 8088
2.2.1. Tập thanh ghi
Chương 2. Bộ
vi xử lý Intel
8088
(8 LT)

1.2.2. Thế hệ 2

2.1. Kiến trúc bên trong của 8086
2.1.1. Đơn vị nối ghép bus- BIU

2.2.2. Không gian nhớ

2.1.2. Đơn vị thực hiện - EU

2.2.3. Không gian vào-ra

2.1.3. 8088 và 8086

2.2.4. Các kiểu dữ liệu
2.4. Tập lệnh và các chế độ địa chỉ
2.4.1. Tập lệnh

Đọc chương 1 tài liệu [1] từ trang
19 đến trang 40.

2.4.2. Các chế độ địa chỉ
3.1. Hợp ngữ cho 8088
3.1.2. Cú pháp của hợp ngữ
3.1.3. Dữ liệu của chương trình
3.1.4. Khai báo biến

3.1.1. Các loại ngôn ngữ lập trình

3.1.5. Khai báo hằng

3.1.8. Chương trình EXE và COM

3.1.6. Một số lệnh cơ bản
3.1.7. Cấu trúc chương trình
Chương 3.
Lập trình hợp 3.1.9. Vào-ra đơn giản
ngữ với 8088 3.2. Các cấu trúc lập trình với hợp ngữ
(12 LT + 12
3.2.1. Các lệnh liên quan
BT)
3.2.2. Cấu trúc điều kiện
3.2.3. Cấu trúc lặp
3.3. Các lệnh logic, lệnh dịch và lệnh quay
3.3.1. Các lệnh logic
3.3.2. Các lệnh dịch
3.3.3. Các lệnh quay
3.3.4. Vào-ra số nhị phân và Hexa
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3.4. Ngăn xếp và thủ tục
3.4.1. Ngăn xếp
3.4.2. Thủ tục
3.4.3. Vấn đề truyền tham số giữa
các chương trình
Đọc chương 3, 4 giáo trình [1] từ
trang 45 đến trang 149.

3.5. Các lệnh nhân, chia
3.5.1. Các lệnh MUL và IMUL
3.5.2. Các lệnh DIV và IDIV
3.5.3. Vào-ra số thập phân
3.6. Các lệnh thao tác chuỗi
3.6.1. Cờ định hướng
3.6.2. Chuyển một chuỗi
3.6.3. Lưu kí tự vào chuỗi
3.6.4. Nạp kí tự của chuỗi
3.6.5. Tìm kí tự trong chuỗi
3.6.6. So sánh chuỗi
3.7. Làm việc với mảng
3.7.1. Mảng một chiều
3.7.2. Mảng hai chiều
3.8. Chương trình phục vụ ngắt
4.1. Bộ vi xử lý 8088
4.2. Nối ghép 8086 với bộ nhớ
Chương 4.
Nối ghép 8086 4.2.1. Bộ nhớ bán dẫn
với bộ nhớ
4.2.2. Giải mã địa chỉ cho bộ nhớ
(8 LT +4 BT) 4.2.3. Nối ghép CPU 8088 với bộ nhớ

4.1.1. Các tín hiệu của 8088
4.1.2. Các mạch phụ trợ cho 8088
4.1.3. Các chu kỳ bus
Đọc chương 5 giáo trình [1] từ
trang 150 đến trang 184.

5.3. Mạch nối ghép ngoại vi lập trình được
8255A
5.3.1. Đặc điểm cơ bản

5.1. Định địa chỉ cổng vào-ra

5.3.2. Các chế độ hoạt động
Chương 5.
Nối ghép 8088
với hệ thống
vào-ra
(8 LT + 4 BT)

5.1.1. Vào/ra tách biệt
5.4. Mạch phối ghép truyền tin nối tiếp
5.1.2. Vào/ra theo bản đồ bộ nhớ
8250
5.2. Giải mã địa chỉ cho cổng vào5.4.1. Truyền thông nối tiếp
ra
5.4.2. Mạch phối ghép truyền tin nối tiếp
Đọc chương 5, 6, 7, 8 giáo trình [1]
8250
từ trang 185 đến trang 249.
5.5. Các phương pháp điều khiển vào/ra
5.5.1. Vào/ra bằng thăm dò
5.5.2. Vào ra bằng ngắt
5.5.3. Truy cập bộ nhớ trực tiếp
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH - Mã học phần TMM0016
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản, Kiến trúc máy tính
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 30 LT + 15 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
Cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ điều hành máy tính, giúp sinh viên hiểu được vai trò của hệ
điều hành và nguyên lý hoạt động của nó. Nắm bắt được nguyên lý và kỹ thuật thiết kế hệ điều hành.
Cách ứng dụng các cơ chế trong việc thiết kế các hệ điều hành hiện đại. Làm quen với các hệ điều hành
thông dụng.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Giới thiệu tổng quan về hệ điều hành bao gồm: hệ điều hành là gì, cấu trúc hệ thống máy tính, cấu
trúc hệ điều hành. Trình bày về quản lý tiến trình, khái niệm tiến trình, luồng, định thời CPU, đồng bộ
hóa, deadlock. Cung cấp kiến thức về quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo. Giới thiệu hệ thống tập tin, giao diện
và cài đặt hệ thống tập tin. Cung cấp các kiến thức về quản lý xuất/nhập, cấu trúc lưu trữ thứ cấp. Ví dụ
các hệ điều hành thông dụng.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Phan Trung Kiên

SĐT: 0912 666 237

- ThS. Mai Văn Tám

SĐT: 0912 623 963 – 0983 559 327

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận...
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11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu tham khảo:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Mai Văn Tám, Phan Trung Kiên (2012), Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Hồ Đắc Phương (2012), Giáo trình nguyên lý hệ điều hành - tái bản lần thứ hai, Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

1.2 Cấu trúc hệ thống máy tính

1.1 Hệ điều hành là gì?
Chương 1: Tổng
quan về hệ điều
hành
(2 LT + 1 BT)

1.2.1 Bộ xử lý trung tâm: (CPU)

1.3 Cấu trúc hệ điều hành
1.3.1 Các thành phần của hệ điều hành

(12 LT + 6 BT)

1.2.2 Bộ nhớ

1.2.3 Thiết bị vào/ra
1.3.2 Giao tiếp giữa tiến trình và hệ điều
1.4 Các dịch vụ của hệ điều hành
hành
Đọc chương 1 tài liệu [1] từ trang
1.3.3 Cấu trúc logic của hệ thống
5 đến trang 21.
2.1 Giới thiệu

2.1.5 Luồng

2.1.1 Khái niệm tiến trình
2.1.2 Các trạng thái tiến trình

2.2.4 Lập lịch trên hệ thống nhiều
CPU

2.1.3 Các thao tác điều khiển tiến trình

2.3.3 Các giải pháp phần cứng

2.1.4 Giao tiếp giữa các tiến trình

2.3.6 Monitors

2.2 Lập lịch CPU

2.4.6 Phục hồi khỏi bế tắc

2.2.1 Các khái niệm cơ bản

Đọc chương 2,3,4,5 tài liệu [1] từ
trang 22 đến trang 77.

2.2.2 Tiêu chí lập lịch
Chương 2: Quản
lý tiến trình

Nội dung tự học

2.2.3 Các thuật toán lập lịch
2.3 Đồng bộ hoá tiến trình
2.3.1 Các khái niệm cơ bản
2.3.2 Các giải pháp phần mềm
2.3.4 Semaphores
2.3.5 Các bài toán đồng bộ kinh điển
2.4 Bế tắc
2.4.1 Mô hình hệ thống
2.4.2 Các phương pháp giải quyết bế tắc
2.4.3 Ngăn bế tắc
2.4.4 Tránh bế tắc
2.4.5 Phát hiện bế tắc

Chương 3: Quản
lý bộ nhớ
(6 LT + 3 BT)

3.1 Bộ nhớ chính

3.1.4 Nạp động

3.1.1 Phần cứng cơ sở

3.1.5 Liên kết động và các thư
viện dùng chung

3.1.2 Gắn kết địa chỉ

3.1.3 Không gian địa chỉ logic và không 3.5.1 Phân trang phân cấp
gian địa chỉ vật lý
3.5.2 Các bảng phân trang băm
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3.2 Tráo đổi (Swap)

3.5.3 Các bảng phân trang ngược

3.3 Cấp phát bộ nhớ liền kề

3.8.7 Các giải thuật tạo vùng đệm
trang (Page Buffering)

3.3.1 Ánh xạ bộ nhớ và bảo vệ bộ nhớ

3.8.8 Các ứng dụng và thay thế
trang

3.3.2 Cấp phát bộ nhớ
3.3.3 Phân mảnh

3.9.3 Cấp phát toàn cục đối ngược
với cấp phát cục bộ

3.4 Phân trang
3.4.1 Phương pháp cơ bản

3.10 Thrashing

3.4.2 Hỗ trợ phần cứng

3.10.1 Nguyên nhân của thrashing

3.4.3 Bảo vệ bộ nhớ
3.4.4 Các trang dùng chung
3.5 Cấu trúc của bảng phân trang
3.6 Phân đoạn

3.10.2 Mô hình tập làm việc
Đọc chương 6,7 tài liệu [1] từ
trang 22 đến trang 77.

3.6.1 Phương pháp cơ bản
3.6.2 Phần cứng
3.6.3 Bảo vệ và chia sẻ
3.7 Bộ nhớ ảo
3.7.1 Khái quát
3.7.2 Phân trang theo yêu cầu
3.7.3 Sao chép/Ghi (Copy - on - Write)
3.8 Thay thế trang
3.8.1 Cơ sở của thay thế trang
3.8.2 Thay thế trang FIFO
3.8.3 Thay thế trang tối ưu
3.8.4 Thay thế trang LRU - Least
Recently Used
3.8.5 Thay thế trang xấp xỉ LRU
3.8.6 Thay thế trang dựa trên đếm
3.9 Cấp phát các frame
3.9.1 Số lượng tối thiểu các frame
3.9.2 Các giải thuật cấp phát frame
4.2 Các phương pháp truy nhập

4.1 Khái niệm file

4.2.1 Truy nhập tuần tự (sequential 4.1.1 Thuộc tính của file
access)
4.1.2 Các thao tác file
4.2.2 Truy nhập trực tiếp (direct access)
4.1.3 Các kiểu file
Chương 4: Hệ
thống tập tin

4.2.3 Các phương pháp truy nhập khác

4.1.4 Cấu trúc file

4.3 Cấu trúc thư mục

(4 LT + 2 BT)

4.3.1 Cấu trúc lưu trữ

4.4 Gắn kết hệ thống file (File
System Mounting)

4.3.2 Tổng quan về thư mục

4.11 Quản lý không gian trống

4.3.3 Thư mục một cấp

4.11.1 Bit Vector

4.3.4 Thư mục hai cấp

4.11.2 Danh sách liên kết

4.3.5 Các thư mục có cấu trúc hình cây

4.11.3 Nhóm
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4.3.6 Các thư mục đồ thị không có chu 4.12 Phục hồi (Recovery)
trình
4.12.1 Kiểm tra tính nhất quán
4.3.7 Thư mục đồ thị tổng hợp
4.12.2 Sao chép phòng ngừa và
4.5 Chia sẻ file
khôi phục - Backup and Restore
4.5.1 Đa người dùng
4.5.2 Các hệ thống file ở xa

4.13 Các hệ thống file trên mạng
NFS

4.6 Bảo vệ

4.13.1 Tổng quan

4.6.1 Các kiểu truy nhập

4.13.2 NFS Protocol

4.6.2 Điều khiển truy nhập

Đọc chương 8, 9 tài liệu [1] từ
trang 133 đến trang 169.

4.6.3 Các cách bảo vệ khác
4.7 Cấu trúc hệ thống file
4.8 Cài đặt hệ thống file
4.8.1 Tổng quan
4.8.2 Các phân vùng và gắn kết
4.8.3 Các hệ thống file ảo
4.9 Cài đặt thư mục
4.9.1 Danh sách tuyến tính
4.9.2 Bảng băm - Hash table
4.10 Các phương pháp cấp phát
4.10.1 Cấp phát liền kề (contiguous
allcation)
4.10.2 Cấp
Allocation)

phát

kiên

kết

(Linked

4.10.3 Cấp phát theo chỉ mục
5.1 Tổng quan

5.4 Nhân của hệ thống con vào/ra

5.2 Phần cứng vào/ra (I/O Hardware)

5.4.1 Lập lịch vào/ra

5.2.1 Thăm dò (Polling)

5.4.4 Lưu trữ tạm thời và đặt
trước thiết bị

5.2.2 Ngắt (Interrupts)
5.2.3 Truy nhập bộ nhớ trực tiếp
Chương 5: Quản
lý xuất/nhập
(4 LT + 2 BT)

5.3 Ứng dụng giao diện vào/ra
5.4.2 Đưa vào vùng đệm - Buffering
5.4.3 Đưa vào vùng nhớ dệm (Caching)
5.8 Cấu trúc lưu trữ thứ cấp

5.4.5 Kiểm soát lỗi
5.4.6 Bảo vệ vào/ra
5.4.7 Cấu trúc dữ liệu nhân
5.5 Biến đổi các yêu cầu vào/ra
thành các hoạt động của phần
cứng

5.8.1 Cấu trúc ổ đĩa cứng

5.6 Các dòng - Streams
5.8.2 Các thông số về thời gian trong ổ đĩa 5.7 Hiệu suất
cứng
Đọc chương 10 tài liệu [1] từ
5.8.3 Lập lịch ổ đĩa cứng
trang 170 đến trang 193.
Chương 6: Giới
thiệu một số hệ
điều hành cụ thể
(2 LT + 1 BT)

6.1 Hệ điều hành Linux

6.2.1 Giới thiệu về hệ điều hành
Windows

6.1.1 Nhân của Linux
6.1.2 Hệ điều hành Linux
6.1.3 Các nguyên tắc thiết kế
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6.2.4 Một số đặc tính của
Windows

6.1.4 Các module nhân
6.2 Hệ điều hành Windows
6.2.2 Các nguyên tắc thiết kế
6.2.3 Các thành phần hệ thống
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Đọc chương 11 tài liệu [1] từ
trang 194 đến trang 211.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: MẠNG MÁY TÍNH - Mã học phần: TMM0014
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần
3.1 Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết, bài tập: 30 LT + 15 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
Cung cấp những kiến thức cơ bản về mạng máy tính nói chung làm tiền đề cho sinh viên trong
việc học tập các khóa học về mạng máy tính và thực hành.
Cung cấp những kiến thức nâng cao về mạng máy tính, bao gồm các dịch vụ mạng chi tiết ở các
tầng trong mô hình OSI. Đây là những kiến thức sẽ sử dụng rất nhiều trong việc xây dựng các hệ thống
ứng dụng trên mạng Internet, các ứng dụng Web-based rất phổ biến hiện nay.
Sau khóa học sinh viên sẽ hiểu được những dịch vụ và giao thức liên quan tới mạng máy tính nói
chung và mạng Internet nói riêng.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
- Giới thiệu các khái niệm cơ bản về mạng máy tính
- Giới thiệu mô hình tham chiếu của OSI và TCP/IP
- Trình bày chi tiết các tầng của mô hình OSI: tầng vật lý, tầng liên kết dữ liệu, tầng mạng, tầng
giao vận, tầng phiên, tầng trình diễn, tầng ứng dụng: vai trò và chức năng của mỗi tầng, các kỹ thuật và
giao thức cơ bản của từng tầng.
- Giới thiệu về mạng cục bộ: các khái niệm, các kỹ thuật trong mạng cục bộ, chuẩn hóa mạng cục
bộ
- Giới thiệu về kiểm soát lỗi và kiểm soát luồng dữ liệu, an toàn thông tin trên mạng và quản trị
mạng.
- Giới thiệu về họ giao thức TCP/IP và giao thức Internet. An toàn và an ninh thông tin trong bối
cảnh Internet.
- Giới thiệu về Mạng tích hợp dịch vụ số (ISDN): Các khái niệm cơ bản, chuẩn hóa ISDN, các
dịch vụ ISDN.
7. Thông tin về giảng viên
- ThS. Mai Văn Tám

SĐT: 0912623963

Email: vtmai.tbu@gmail.com

- ThS. Đặng Thị Vân Chi

SĐT: 01664994581

Email: vanchi6281@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
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- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, bài tập lớn được quy định cho từng học phần.
11.Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính:
[1] Nguyễn Thúc Hải, Mạng máy tính và các hệ thống mở, Nhà xuất bản giáo dục, 1999
12.2. Tài liệu tham khảo
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số
tiết

Nội dung lên lớp
1.1. Mở đầu

Sinh viên đọc
chương 1 giáo
trình [1]

1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Lịch sử phát triển
1.2.2. Các yếu tố của mạng máy tính
Chương 1:
Nhập
mạng
tính

Nội dung tự học

1.2.3. Phân loại mạng máy tính

môn 1.3. Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI
máy 1.3.1. Kiến trúc phân tầng

Sinh viên làm bài
tập và câu hỏi
Chương 1

1.3.2. Mô hình OSI

(4 LT + 0 BT)

1.3.3. Phương thức hoạt động: có liên kết và không liên
kết
1.3.4. Các tổ chức thực hiện việc chuẩn hóa mạng máy
tính
1.4. Hệ điều hành mạng
1.5. Nối kết các mạng máy tính
1.5.1. Các tiếp cận
1.5.2. Giao diện nối kết

Chương 2:
Kiến
phân
OSI

2.1. Tầng Vật lý (Physical Layer)

trúc 2.1.1. Vai trò và chức năng của tầng Vật lý
tầng 2.1.2. Các chuẩn cho giao diện Vật lý

(7 LT + 3 BT)

2.2. Tầng Liên kết dữ liệu (Data Link Layer)
2.2.1. Vai trò và chức năng của tầng Liên kết dữ liệu
2.2.2. Các giao thức hướng ký tự
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Sinh viên đọc
chương 2 giáo
trình [1]
Sinh viên làm bài
tập và câu hỏi
Chương 2

2.2.3. Các giao thức hướng bit
2.3. Tầng Mạng (Network Layer)
2.3.1. Vai trò và chức năng của tầng Mạng
2.3.2. Các kỹ thuật chọn đường trong mạng máy tính
2.3.3. Giao thức X25 PLP
2.3.4. Truy nhập mạng từ trạm cuối: các chuẩn X.3, X.28
và X.29
2.3.5. Dịch vụ OSI cho tầng mạng (trường hợp có liên kết)
2.3.6. Trường hợp không có liên kết
2.3.7. Công nghệ chuyển mạch nhanh: Frame Relay và
ATM
- Kỹ thuật Frame Relay
- Kỹ thuật ATM
2.4. Tầng Giao vận (Transport Layer)
2.4.1. Vai trò và chức năng của tầng Giao vận
2.4.2. Giao thức chuẩn cho tầng Giao vận
2.4.3. Dịch vụ OSI cho tầng Giao vận (trường hợp có liên
kết)
2.4.4. Trường hợp không có liên kết
2.5. Tầng Phiên (Session Layer)
2.5.1. Vai trò và chức năng của tầng Phiên
2.5.2. Dịch vụ cho tầng Phiên
2.5.3. Giao thức chuẩn cho tầng Phiên
2.6. Tầng trình diễn (Presentation Layer)
2.6.1. Vai trò và chức năng của tầng trình diễn
2.6.2. Dịch vụ OSI cho tầng Trình diễn
2.6.3. Giao thức chuẩn cho tầng Trình diễn
2.6.4. Các giao thức khác cho tầng Trình diễn
2.7. Tầng Ứng dụng (Application Layer)
2.7.1. Vai trò và chức năng của tầng Ứng dụng
2.7.2. Chuẩn hóa tầng Ứng dụng
3.1. Mở đầu
Chương 3:
Mạng cục bộ

Sinh viên đọc
chương 3 giáo
trình [1]

3.2. Kỹ thuật mạng cục bộ
3.2.1. Topology

Sinh viên làm bài
3.2.2. Đường truyền vật lý
(4 LT + 2
tập và câu hỏi
3.2.3.
Các
phương
pháp
truy
nhập
đường
truyền
vật
lý
BT)
Chương 3
(CSMA/CD, Token Bus, Token Ring)
3.3. Chuẩn hóa mạng cục bộ
3.3.1. Các chuẩn IEEE802.X và ISO8802.X
3.3.2. Các chuẩn khác (FDDI và CDDI, MAP và TOP,
ARCnet, AppleTalk, mạng cục bộ bảo
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4.1. Mở đầu
4.2. Kiểm soát lỗi (Error Detection)
4.3. Kiểm soát luồng dữ liệu (Data Flow Control)

Sinh viên đọc
chương 4 giáo
trình [1]

Sinh viên làm bài
4.3.1. Các phương pháp kiểm soát luồng dữ liệu thông
tập và câu hỏi
dụng
Chương 4
4.3.2. Kiểm soát luồng dữ liệu trong giao thức chuẩn ISO
Chương 4:

4.3.3. Kiểm soát luồng dữ liệu trong ARPANET

4.3.4. Giải quyết ùn tắc
Những vấn đề
cơ bản của 4.4. Địa chỉ hóa
mạng
máy 4.5. Đánh giá độ tin cậy mạng
tính
4.5.1. Đánh giá độ tin cậy thông qua độ kết nối
(6 LT + 4 BT) 4.5.2. Các mô hình đánh giá độ tin cậy
4.5.3. Kỹ thuật nâng cao độ tin cậy
4.6. An toàn thông tin trên mạng
4.6.1. Các mức bảo vệ an toàn mạng
4.6.2. bảo vệ thông tin bằng mật mã
4.7. Quản trị mạng
4.7.1. Kiến trúc quản trị mạng của ISO
4.7.2. Kiến trúc quản trị mạng của IEEE
4.7.3. Môi trường quản trị phân tán của OSF
4.7.4. Internet và SNMP
5.1. Giới thiệu về Internet
Chương 5:

5.2. Họ giao thức TCP/IP
TCP/IP
và 5.3. Các dịch vụ thông tin trên Internet
INTERNET
5.4. Intranet và Internet
(5 LT + 4 BT)
5.5. An toàn và an ninh thông tin trong bối cảnh Internet
Chương 6:

6.1 Giới thiệu mở đầu

Sinh viên đọc
chương 5 giáo
trình [1]
Sinh viên làm bài
tập và câu hỏi
Chương 5
Sinh viên đọc
chương 6 giáo
trình [1]

6.2. Các khái niệm cơ bản
Mạng
tích
hợp dịch vụ 6.3. Chuẩn hóa ISDN
số (ISDN)
6.4. Các dịch vụ ISDN

Sinh viên làm bài
tập và câu hỏi
Chương 6

(4 LT + 2 BT)
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: LẬP TRÌNH MẠNG - Mã học phần: TMM0086
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng, Mạng máy tính
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 30 LT + 15 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp các kiến thức căn bản về lập trình các ứng dụng mạng. Sinh viên có thể áp dụng các
kiến thức đã được học để xây dựng các chương trình ứng dụng trên mạng máy tính.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Tìm hiểu về InetAddress
- Kỹ thuật lập trình TCP
- Kỹ thuật lập trình UDP
- Kỹ thuật lập trình RMI
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Nguyễn Duy Hiếu

Điện thoại: 0972.78.2203

- ThS. Mai Văn Tám

Điện thoại: 0983.559.327

- ThS. Phan Trung Kiên

Điện thoại: 0912.666.237

- ThS. Phạm Đình Thành

Điện thoại: 09888.111.27

8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham gia học tập, thảo luận nhóm trên lớp.
- Thực hành và làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:

264

12.1. Giáo trình chính:
[1] Elliotte Rusty Harold, Java Network Programming, 4th Edition, O’Reilly, 2013.
12.2. Tài liệu tham khảo:
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Mô hình TCP/IP
Chương 1.
Một số kiến thức
liên quan về
TCP/IP
(6LT)

1.2. TCP/IP và OSI
1.3. Đóng gói dữ liệu trong TCP/IP
1.4. Giao thức IP
1.5. Giao thức TCP và UDP
1.5.1. TCP

Củng cố về ngôn ngữ lập
trình Java
Tìm hiểu về các công cụ lập
trình
Java:
Netbeans,
Eclipse,…

1.5.2. UDP
2.1. Lớp InetAddress
2.1.1. Các Constructor
2.1.2. Các Method
Chương 2.
Lập trình với giao
thức TCP
(9LT+6BT)

2.2. Lớp Socket và ServerSocket
2.2.1. Các Constructor
Bài tập thực hành 1

2.2.2. Các Method
2.3. Lập trình cho Server
2.4. Lập trình cho Client
2.5. Thread và MultiThread
2.5.1. Thread
2.5.2. Kỹ thuật MultiThread
3.1. Lớp DatagramSocket
3.1.1. Các Constructor

Chương 3.
Lập trình với giao
thức UDP
(9LT+6BT)

3.1.2. Các Method
3.2. Lớp DatagramPacket
3.2.1. Các Constructor

Bài tập thực hành 2

3.2.2. Các Method
3.3. Lập trình cho Server
3.4. Lập trình cho Client
4.1. Giới thiệu chung

Chương 4.
Kỹ thuật lập trình
phân tán RMI
(6LT+3BT)

4.2. Interface và Implements
4.3. Lớp Registry
Bài tập thực hành 3

4.3.1. Các Constructor
4.3.2. Các Method
4.4. Lập trình cho Server
4.5. Lập trình cho Client
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX - Mã học phần TMM0006
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ điều hành Linux.
- Nâng cao khả năng khai thác có hiệu quả các phần mềm nguồn mở; biết cài đặt, sử dụng hệ điều
hành Linux và các phầm mềm trong Linux.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Giới thiệu chung về hệ điều hành Linux và các phần mềm nguồn mở; Cài đặt Linux; Các lệnh cơ
bản của Linux; Hệ thống tập tin; Giao diện đồ hoạ; Lập trình trong Linux...
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Phan Trung Kiên SĐT: 0912 666 237
- ThS. Phạm Quang Trung

SĐT: 0982 449 866

- ThS. Nguyễn Duy Hiếu SĐT: 0972 782 203
- ThS. Đặng Thị Vân Chi SĐT: 0364 994 581
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận...
11. Thang điểm: 10 điểm
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12. Tài liệu tham khảo:
12.1 Sách giáo trình chính:
[1] Nguyễn Phương Lan – Hoàng Đức Hải (2007), Lập trình Linux tập 1, Nhà xuất bản Lao động
– xã hội.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Hà Quang Thụy – Nguyễn Trí Thành (2009), Giáo trình Hệ điều hành UNIX - LINUX, Nhà
xuất bản Giáo dục Việt Nam.
[2] Nguyễn Thanh Thủy - Lê Quân - Ngô Hồng Sơn - Trương Diệu Linh (2000), Quản trị hệ
thống Linux, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp
1.1 Giới thiệu Linux
1.1.1 Lịch sử phát triển của Linux
1.1.2 Những ưu điểm của Linux.
1.1.3 Những hạn chế của Linux

Chương 1. Tổng
quan về Linux
(2 LT + 1 BT)

1.1.4 Kiến trúc của hệ điều hành Linux
1.1.5 Các đặc tính cơ bản của Linux
1.3 Sử dụng hệ thống

Nội dung SV tự học
1.2 Cài đặt Linux
1.2.1 Cấu trúc của đĩa cài
1.2.2 Cài đặt Cục bộ
1.2.3 Cài đặt qua mạng
1.2.4 Phục hồi hệ thống
1.2.5 Chiến lược Phân vùng
1.2.6 Khởi động kép với nhiều hệ
điều hành

1.3.1 Khởi động hệ thống
1.3.2 Đăng nhập

1.2.7 Cấu hình phần cứng

1.3.3 Thoát khỏi hệ thống

Đọc tài liệu [1] chương 1.

1.3.4 Dòng lệnh
2.1 Quản lý ổ đĩa
2.1.1 Ổ đĩa và phân vùng
Chương 2. Quản
trị hệ thống và
người dùng
(3 LT + 1 BT)

2.1.2 Công cụ phân vùng đĩa

2.2 Quản lý tiến trình

2.1.3 Bootloader
2.1.4 Những thiết bị đã quản lý

2.2.1 Xem các tiến trình đang
chạy

2.1.5 Quotas

2.2.2 Thay đổi tiến trình

2.3 Quản lý người dùng và nhóm

2.2.3 Tiến trình và Shell

2.3.1 Thông tin của User
2.3.2 Quản lý người dùng
2.3.3 Nhóm người dùng

Chương 3. Hệ
thống tập tin
(5 LT + 2 BT)

Chương 4. Lập
trình Shell trong
Linux

3.1 Hệ thống file trong linux

3.2 Quản lý file

3.1.1 Cấu trúc của hệ thống file

3.2.1 Đường dẫn

3.1.2 Sự nhất quán trong định dạng và
kiến trúc của hệ thống file

3.2.2 Tìm kiếm file và thư mục

3.1.3 Kiểm tra dung lượng đĩa

3.2.4 Sử dụng cp và mv

3.1.4 Quyền truy xuất file, thư mục

3.2.5 Hard links và symbol links

4.5 Cú pháp ngôn ngữ Shell
4.5.1 Ghi chú

4.1. Giới thiệu về Shell và lập
trình Shell

4.5.2 Sử dụng biến

4.1.1. Giới thiệu về Shell
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3.2.3 Làm việc với thư mục

(6 LT + 4 BT)

4.5.3 Lệnh kiểm tra
4.5.4 Biểu thức tính toán expr

4.1.2. Lập cấu hình môi trường
đăng nhập

4.5.5 Kết nối lệnh, khối lệnh và lấy giá
trị của lệnh

4.2. Mục đích và ý nghĩa của việc
lập trình Shell

4.5.6 Cấu trúc rẽ nhánh If

4.3. Điều khiển Shell từ dòng lệnh

4.5.7 Cấu trúc lựa chọn Case

4.4. Điểu khiển tập tin lệnh

4.5.8 Cấu trúc lặp
4.5.9 Lệnh break, continue, exit
4.5.10 Các lệnh khác
4.5.11 Hàm (function)
5.1 Sử dụng trình soạn thảo Vi
5.1.1 Các chế độ của Vi
Chương 5. Soạn
thảo văn bản
trong Linux
(4 LT + 2 BT)

5.1.1 Các mục văn bản

5.2 Open Office

5.1.1 Chèn văn bản

5.2.1 Giới thiệu

5.1.1 Xoá văn bản

5.2.2 Open Writer

5.1.1 Sao chép

5.2.3 Open Calc

5.1.1 Tìm kiếm

5.2.4 Open Base

5.1.1 Làm lại (Undo)
5.1.1 Ghi văn bản
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB - Mã học phần: TMM0087
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Thiết kế web
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 30 LT + 15 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về việc tạo ra trang web động, thiết kế và lập trình các ứng dụng
web, làm việc với CSDL.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Tìm hiểu về PHP
- Tìm hiểu về SQL
- Tìm hiểu về PHP framework
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Nguyễn Duy Hiếu

Điện thoại: 0972.78.2203

- ThS. Mai Văn Tám

Điện thoại: 0983.559.327

- ThS. Đặng Thị Vân Chi

Điện thoại: 0166.4994.581

8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham gia học tập, thảo luận nhóm trên lớp.
- Thực hành và làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Phạm Hữu Khang, Xây dựng ứng dụng Web bằng PHP & MySQL, Nhà xuất bản Phương
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Đông, 2007.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Tài liệu hướng dẫn lập trình web của w3schools.com.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Giới thiệu PHP
1.2. Cú pháp của PHP
1.3. Biến trong PHP
1.4. Hằng số PHP
Chương 1.
Ngôn ngữ lập
trình PHP
(9LT+6TH)

1.5. Kiểu dữ liệu trong PHP
1.6. Các phép toán
1.7. Cấu trúc if…else…elseif

Bài tập thực hành 1

1.8. Cấu trúc switch
1.9. Cấu trúc lặp for
1.10. Cấu trúc lặp while
1.11. Hàm trong PHP
1.12. Làm việc với mảng
1.13. Làm việc với Form
2.1. Giới thiệu về SQL
2.2. Cú pháp truy vấn SQL
2.3. Câu lệnh Select
2.4. Câu lệnh Insert
2.5. Câu lệnh Update

Chương 2.
Ngôn ngữ truy
vấn SQL
(6LT)

2.6. Câu lệnh Delete
2.7. Một số phép toán phổ biến trong
truy vấn
2.8. Kết nối các bảng bằng SQL
2.9. Tạo, xoá CSDL
2.10. Tạo, xoá, sửa bảng
2.11. Khoá và khoá ngoại
2.12. Ngày tháng trong SQL
2.13. Làm việc với View
2.14. Phòng tránh SQL Injection
3.1. Giới thiệu MySQL
3.2. Tạo kết nối CSDL

Chương 3.
PHP và MySQL
(6LT+3TH)

3.3. Tạo CSDL
3.4. Tạo bảng

Bài tập thực hành 2

3.5. Thêm bản ghi
3.6. Câu lệnh Prepare
3.7. Câu lệnh Select
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3.8. Câu lệnh Update
3.9. Câu lệnh Delete
4.1. Ngày tháng và thời gian
4.2. Câu lệnh Include
4.3. Làm việc với tệp tin
Chương 4.
Lập trình PHP
nâng cao
(9LT+6TH)

4.4. Upload tệp tin
4.5. Cookie

Bài tập thực hành 3

4.6. Session
4.7. Lập trình hướng đối tượng trong
PHP
4.8. AJAX với PHP
4.9. Giới thiệu về PHP framework
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THỰC TẬP MÁY TÍNH VÀ THAM QUAN THỰC TẾ - Mã học phần
TMM0088
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Lập trình C/C++.
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết: 0 tiết
4.2 Thực hành: 30 tiết
5. Mục tiêu học phần:
- Giúp sinh viên củng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế một cách chủ động sáng tạo,
từ đó sinh viên có thể thích ứng và làm tốt công việc sau khi tốt nghiệp ra trường;
- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tự làm việc độc lập, làm việc theo nhóm nhằm đáp ứng
tốt cho công việc;
- Thông qua hoạt động thực tế sinh viên được học hỏi kinh nghiệm của các tổ chức, của đồng
nghiệp.
- Tiếp cận với các lĩnh vực Công nghệ, nâng cao khả năng tư duy về tin học, nghiên cứu thực
nghiệm kĩ thuật,.
- Mở rộng tầm nhìn, tầm hiểu biết, vốn sống thực tế cho sinh viên, giáo dục lòng yêu đất nước.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần bao gồm 6 phần
Lớp chia nhóm thực hiện các bài tập lớn, các mô hình ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực Công
nghệ thông tin (theo yêu cầu của giáo viên đề ra theo các học phần), ...
- Phần 1: Hệ thống thông tin
- Phần 2: Mạng máy tính và truyền thông
- Phần 3: Kỹ thuật phần mềm
- Phần 4: Khoa học máy tính
- Phần 5: Lắp ráp, cài đặt bảo trì máy tính
- Phần 6: Tổ chức cho sinh viên thăm quan, tìm hiểu, học tập tại các trung tâm tin học, các tổ
chức hành chính có sử dụng công nghệ thông tin, các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam trong nước.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Phan Trung Kiên

ĐT: 0912 666 237

- ThS. Phạm Quang Trung

ĐT: 0982 449 866

- ThS. Nguyễn Hữu Cường

ĐT: 0965.067.050

- ThS. Phạm Đình Thành

ĐT: 09888 111 27

- ThS. Nguyễn Duy Hiếu

ĐT: 0972 782 203

- ThS. Mai Văn Tám

ĐT: 0912623963, 0983559327

- ThS. Đặng Thị Vân Chi

ĐT: 0166 499 4581

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
8.1 Dự học đầy đủ các bài thực hành.
8.2 Chuẩn bị bài, hoàn thành các bài tập lớn và các tiểu luận.
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9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Chấm điểm các bài thực hành hoặc bài thu hoạch: 100%
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, mô hình, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Hình thức thi và thang điểm:
- Hình thức thi: Vấn đáp (bảo vệ bài tập lớn).
- Thang điểm: 10.
12. Tài liệu:
12.1 Tài liệu chính:
[1] Quách Tuấn Ngọc (2003), Ngôn ngữ lập trình C++, NXB Giáo dục
12.2. Tài liệu tham khảo:
- [1]. Tống Văn On (2004), Giáo trình Cấu trúc máy tính, NXB Lao động – Xã hội
- [2]. Nguyễn Vũ Quốc Hưng (2005), Quản lí hệ thống máy tính, Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Phần 1
Hệ thống thông
tin
(1T)
Phần 2
Mạng máy tính
và truyền
thông
(1T)

Phần 3
Kỹ thuật phần
mềm
(1T)

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

- Xây dựng các hệ thống
thông tin quản lý phục vụ
nhu cầu cụ thể của cơ
quan.

- Xây dựng các trang web giới thiệu về cơ quan
và các lĩnh vực hoạt động của cơ quan.
- Xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ
thương mại điện tử, chính phủ điện tử;
- Thực hiện mô hình ứng dụng, các mô phỏng
thực tế

- Thiết kế, lắp đặt và cấu - Cấu hình các dịch vụ Internet server (web
hình các mạng nội bộ server, mail server);
(Server và Client);
- Nghiên cứu cài đặt các giải pháp an toàn, an
ninh mạng;
- Lập trình truyền thông.
- Phân tích và phát triển - Tham gia cài đặt phần mềm (lập trình và kiểm
phần mềm;
thử module);
- Tham gia kiểm thử phần mềm (tích hợp và
kiểm thử hệ thống);
- Tham gia triển khai phần mềm;
- Tham gia bảo trì phần mềm;
- Tham gia quản lý dự án phần mềm;

Phần 4
Khoa học máy
tính
(1T)
Phần 6
Thăm quan,

- Tìm hiểu, nghiên cứu và cài đặt các thuật toán;
- Triển khai ứng dụng các thuật toán vào các bài
toán cụ thể;
- Cải tiến các thuật toán đã có hoặc phát triển
thuật toán mới.
5.1 Tổ chức cho SV thăm - Sinh viết báo cáo quá trình thực tế
quan, tìm hiểu, học tập tại
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thực tế
(52T)

các Trung tâm, cơ sở tin
học, các cơ sở quản lý sử
dụng công nghệ thông tin
(điện năng, sản xuất, ...)
5.2 Tổ chức cho SV thăm
quan, tìm hiểu các di tích
lịch sử, văn hóa, các viện
bảo tàng, các danh lam
thắng cảnh trong nước.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: KHO DỮ LIỆU - Mã học phần TMT0103
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kho dữ liệu và ứng dụng của nó trong thực
tiễn.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Trình bày các khái niệm cơ bản về kho dữ liệu. Kiến trúc và mô hình kho dữ liệu. Quy trình xây
dựng kho dữ liệu.
Giới thiệu về xử lý phân tích trực tuyến OLAP và một số công cụ trợ giúp cho việc tích hợp, phân
tích và khai thác kho dữ liệu của SQL Server.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Hoàng Thị Lam

- SĐT: 01696716786

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà - SĐT: 0987758048
- ThS. Lường Nguyệt Hương - SĐT: 0869056699
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành.
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập nhóm, bài tập lớn, bài kiểm tra được quy định cho từng
học phần.
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11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] William H. Inmon, 2005, Building the Data Warehouse, fourth edition, Wiley Publishing.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Hoàng Thị Lam, 2009, Thiết kế kho dữ liệu phục vụ công tác đào tạo ở trường Đại học Tây
Bắc, luận văn thạc sĩ.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Giới thiệu về kho dữ liệu. Nhu cầu Tìm hiểu cách cài đặt hệ quản
thiết yếu của kho dữ liệu đối với doanh trị CSDL SQL Server
nghiệp.
1.2. Mục đích của kho dữ liệu
Chương 1. Tổng
quan về Kho dữ
liệu (Data
Warehouse –
DW)(4LT)

1.3. Đặc tính của dữ liệu trong kho dữ liệu
1.4. Phân biệt kho dữ liệu với những hệ cơ
sở dữ liệu tác nghiệp.
1.5. Kho dữ liệu cục bộ (Data Mart)
1.6. Tổ chức lưu trữ dữ liệu trong kho.
1.7. Các kiểu dữ liệu
1.7.1. Dữ liệu nghiệp vụ
1.7.2. Dữ liệu nghiệp vụ phi cấu trúc
1.7.3. Siêu dữ liệu
2.1. Kiến trúc kho dữ liêu

Xây dựng lược đồ sao hoặc
lược đồ bông tuyết cho một bài
toán cụ thể.

2.1.1. Kiến trúc 1 tầng
Chương 2. Kiến
trúc và mô hình
kho dữ liệu
(4 LT + 2 BT)

2.1.2. Kiến trúc 2 tầng
2.1.3. Kiến trúc 3 tầng
2.2. Mô hình kho dữ liệu
2.2.1. Lược đồ sao
2.2.2. Lược đồ bông tuyết
2.2.3. Lược đồ chòm sao
3.1. Quy trình xây dựng kho dữ liệu

3.4. Nêu quy trình xây dựng
3.2. ETL và vai trò của ETL trong kho dữ kho dữ liệu cho một bài toán
cụ thể.
liệu.
Chương 3. Thiết
kế và xây dựng
kho dữ liệu

3.3. Giới thiệu công cụ tích hợp dữ liệu 3.5. Sử dụng hệ quản trị SQL
Server để cài đặt kho dữ liệu
SQL Server Integration Services
trên.
3.6. Sử dụng công cụ SQL
Server Integration Services để
tích hợp dữ liệu vào kho dữ
liêu.

(6LT + 4BT)

Chương 4. Xử lý
phân tích trực

4.1. Tổng quan về OLAP
4.2. Mô hình dữ liệu đa chiều
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4.7. Sử dụng công cụ SQL
Server Analysis Services, SQL

tuyến OLAP

4.3. MOLAP, ROLAP, HOLAP

(6LT + 4BT

4.4. Thiết kế và xây dựng Cube
4.5. Giới thiệu công cụ phân tích dữ liệu
SQL Server Analysis Services
4.6. Giới thiệu công cụ tạo báo cáo SQL
Server Report Services
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Server Report Services phân
tích và khai thác kho dữ liêu
đã xây dựng ở chương 3.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: NGÔN NGỮ HÌNH THỨC - Mã học phần TMT0032
Số tín chỉ: 02
2. Thông tin về học phần:
2.1 Điều kiện tiên quyết: Lập trình C\C++.
2.2 Loại học phần: Tự chọn
3. Phân bố thời gian:
3.1 Lý thuyết, bài tập:
3.2 Thực hành:

20 LT + 10 BT

0 tiết

4. Mục tiêu học phần
Cung cấp cơ sở lý thuyết cho các ngôn ngữ, các tính toán, làm cho sinh viên hiểu sâu hơn về các
ngôn ngữ lập trình, các bài toán.
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Môn học giới thiệu về các văn phạm và các otômat như là các công cụ để xác định ngôn ngữ.
Môn học cũng giới thiệu phân cấp Chomsky của các ngôn ngữ và một số tính chất đóng của lớp các
ngôn ngữ chính qui, cách biểu diễn ngôn ngữ chính qui bằng biểu thức chính qui cũng như một số thao
tác thu gọn, một số bài toán quyết định đối với lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh là lớp được ứng dụng để
xây dựng các ngôn ngữ lập trình hay dùng.
Sau đó, độ phức tạp tính toán, vấn đề tính được và giải được sẽ được đề cập đến.
6. Thông tin về giảng viên:
Ths. Phạm Quốc Thắng. SĐT: 0945.268.298
Ths. Nguyễn Văn Tú.

SĐT: 0988.265.945

7. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp: 80% trở lên
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
9. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
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10. Thang điểm: 10 điểm.
11. Tài liệu:
11.1 Giáo trình chính
[1] Nguyễn Văn Ba, 2006, Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội.
11.2 Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Gia Định, 2004, Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ôtômat, ĐH Huế
12. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp
1.1. Các ngôn ngữ

1.3. Tập hợp và quan hệ

1.1.1. Khái niệm
Chương 1. Tập
hợp, ngôn ngữ, hệ
viết lại
(6 LT + 4 BT)

Nội dung SV tự học

1.1.2. Xâu và các phép toán trên xâu

1.3.1. Tập hợp

1.3.2. Quan hệ
1.1.3. Ngôn ngữ và các phép toán trên
1.3.3. Đồ thị
ngôn ngữ
1.3.4. Phép chứng minh quy
1.2. Hệ viết lại và văn phạm
nạp
1.2.1. Vấn đề mô tả các ngôn ngữ
Đọc giáo trình chính từ trang
1.2.2. Các hệ viết lại
3 đến trang 5
1.2.3. Các văn phạm
2.4. Tương đương giữa ô tô
mát hữu hạn và biểu thức
2.1.1. Biểu thức chính quy và ngôn ngữ chính quy
chính quy
2.4.1. Từ biểu thức chính quy
2.1. Biểu thức chính quy

Chương 2. Biểu
thức chính quy, ô
tô mát hữu hạn,
văn phạm tuyến
tính phải
(8 LT + 4 BT)

2.1.2. Các ngôn ngữ không chính quy

tới ô tô mát hữu hạn

2.2. Ô tô mát hữu hạn

2.4.2. Từ ô tô mát hữu hạn
đến ngôn ngữ chính quy

2.2.1. Ô tô mát hữu hạn đơn định

2.5. Tương đương giữa ô tô
2.2.3. Tương đương giữa các ô tô mát mát hữu hạn và văn phạm
tuyến tính phải
hữu hạn đơn định và không đơn định
2.5.1. Văn phạm tuyến tính
2.3. Các ngôn ngữ chính quy
phải đơn
2.3.1. Các tính chất đóng của các ngôn
2.5.2. Văn phạm tuyến tính
ngữ chính quy
phải và ô tô mát hữu hạn
2.3.2. Các bài toán quyết định trên các
Đọc giáo trình chính từ trang
ngôn ngữ chính quy
13 đến trang 16
2.2.2. Ô tô mát hữu hạn không đơn định

3.1. Mô tả và định nghĩa máy Turing
3.1.1. Mô tả trực quan
3.1.2. Định nghĩa
Chương 3. Máy
Turing
(6 LT + 2 BT)

3.2. Các kỹ thuật xây dựng máy Turing
3.2.1. Nhớ bằng các trạng thái
3.2.2. Băng nhiều rãnh
3.2.3. Đánh dấu các ký hiệu
3.2.4. Di dời một blốc trên băng
3.2.5. Chương trình con
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3.4. Các dạng mở rộng của
máy Turing
3.4.1. Máy Turing có băng
vô hạn hai đầu
3.4.2. Máy Turing nhiều
băng
3.4.3. Máy Turing không tiền
định
Đọc giáo trình chính từ trang
45 đến trang 46

3.3. Các ngôn ngữ đệ quy kể được và đệ
quy
3.3.1. Ngôn ngữ tính toán bởi máy
Turing
3.3.2. Ngôn ngữ sản sinh từ một văn
phạm loại 0
3.3.3. Các ngôn ngữ kể được
3.3.4. Tính chất của các ngôn ngữ đệ
quy kể được và đệ quy

280

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: LẬP TRÌNH PYTHON - Mã học phần TMT0090
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Lập trình C/C++.
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2 Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình trên ngôn ngữ Python, qua
đó có thể lập trình giải quyết một số bài toán trong thực tế bằng ngôn ngữ Python.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nội dung của học phần này tập trung vào các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình Python,
như các kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển, hàm và lập trình hướng đối tượng. Ngoài ra còn cung cấp
cho sinh viên cách giải một bài toán bằng ngôn ngữ lập trình Python.
7. Thông tin về giảng viên:
Ths. Phạm Quốc Thắng. SĐT: 0945.268.298
Ths. Nguyễn Văn Tú.

SĐT: 0988.265.945

8. Nhiệm vụ của người học
- Dự lớp: 80% trở lên
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu tham khảo:
12.1 Giáo trình chính
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[1] Võ Duy Tuấn, Python cơ bản.
12.2 Tài liệu tham khảo
[2] Mark Lutz, 2009, Learning Python, Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein
Highway North, Sebastopol, CA 95472.
[3] James Payne, 2010, Beginning Python, Published by Wiley Publishing
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Giới thiệu chung về ngôn ngữ lập trình
Python
Chương 1.
Tổng quan về
ngôn ngữ lập
trình Python
(2 LT)

1.2. Các phần tử cơ bản

Ngôn ngữ Python và các
thư viện chuẩn

1.2.1. Bộ ký tự
1.2.2. Từ khóa

(Giáo trình chính trang
112)

1.2.3. Tên và cách đặt tên
1.2.4. Chú thích
1.3. Cấu trúc chung của chương trình viết
bằng ngôn ngữ lập trình python
2.1. Các kiểu dữ liệu
2.1.1. Kiểu số (Numerics)
2.1.2. Kiểu chuỗi (Strings)
2.1.3. Kiểu chuỗi (Unicode)
2.1.4. Kiểu danh sách (Lists)
2.2. Khai báo biến, biểu thức, câu lệnh

Chương 2.
Kiểu dữ liệu,
biểu thức và
cấu trúc lập
trình
(8 LT + 4 BT)

2.2.1. Khai báo biến
2.2.2. Biểu thức
2.2.3. Câu lệnh
2.3. Các lệnh đọc, xuất dữ liệu
2.3.1. Lệnh đọc dữ liệu
2.3.2. Lệnh xuất dữ liệu ra màn hình
2.4. Các cấu trúc điều khiển
2.4.1. Cấu trúc if
2.4.2. Cấu trúc for
2.4.3. Cấu trúc while
2.4.4. Hàm range()
2.4.5. Lệnh break, continue
2.4.6. Lệnh pass

Chương 3.
Hàm trong
Python
(2 LT + 2 BT)
Chương 4. Cấu
trúc dữ liệu

3.1. Định nghĩa hàm

Gọi hàm từ bên trong các
hàm khác

3.2. Cú pháp
3.3. Tham số mặc định của hàm
3.4. Dạng lambda
4.1. Lists ( danh sách)
4.2. Lệnh del
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(Giáo trình chính trang
84)

(4 LT + 2 BT)

4.3. Tuples và Sequences
4.4. Sets (tập hợp)
4.5. Dictionaries (bảng tra)

Chương 5.
Hướng đối
tượng trong
Python
(4 LT + 2 BT)

5.1. Giới thiệu
5.2. Lớp
5.3. Kế thừa
5.4. Lớp Exception
5.5. Lớp duyệt (Iterators)

283

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - Mã học phần TMT0091
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
3.2 Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết, bài tập: 20LT+10BT.
4.2 Thực hành: 0 tiết.
5. Mục tiêu học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản, các kỹ năng về thiết kế đồ họa thông qua
học thực hành trực tiếp trên phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực thiết kế tạo mẫu.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nội dung của học phần định hướng sinh viên sử dụng phần mềm Adobe Illustrator hoặc phần
mềm có chức năng tương tự thực hiện các kỹ năng liên quan tới thiết kế đồ họa.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Nguyễn Văn Hải

SĐT: 0975226238

ThS. Lường Nguyệt Hương

SĐT: 0869056699

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Nhật Minh, Hà Thành, 2012, Tự Học Adobe Illustrator CS5, NXB Hồng Bàng, TP. Hồ Chí
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Minh.
12.2. Tài liệu tham khảo:
13. Nội dung chi tiết:
Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Giới thiệu về Adobe Illustrator.
Chương 1. Cơ bản
về Adobe
Illustrator. (2LT)

1.2. Cài đặt và khởi động Adobe Illustrator.
1.3. Các thao tác cơ bản với Adobe Illustrator.
1.3.1. Tạo một bản vẽ mới.
1.3.2. Điều chỉnh kích thước trang bản vẽ.
1.3.3. Các chế độ hiển thị bản vẽ.
2.1. Công cụ Rectangle.
2.2. Công cụ Rounded Rectangle.
2.3. Công cụ Ellipse.

Chương 2. Các
công cụ cơ bản
trong Adobe
Illustrator.
(3LT+2BT)

2.4. Công cụ Polygon.
2.5. Công cụ Star.
2.6. Công cụ Flare.
2.7. Công cụ Line Segment.
2.8. Công cụ Arc.
2.9. Công cụ Spiral.
2.10. Công cụ Rectangular Grid.
2.11. Công cụ Polar Grid.
3.1. Chọn đối tượng bằng công cụ.

Chương 3. Các
thao tác với đối
tượng trong
Adobe Illustrator.
(1LT+1BT)

3.2. Chọn đối tượng sử dụng menu Select.
3.3. Group và Ungroup các đối tượng
3.4. Lock và Hide các đối tượng.
3.5. Thay đổi thứ tự của các đối tượng.
3.6. Sắp xếp vị trí các đối tượng.
4.1. Vẽ đường cong Bézier.
4.1.1. Công cụ Pen Tool (P).
4.1.2. Công cụ Add Anchor Point Tool.

Chương 4. Đối
tượng Path trong
Adobe Illustrator.
(3LT+1BT)

4.1.3. Công cụ Delete Anchor Point Tool.

4.2.6. Divide
Below.

4.1.4. Công cụ Convert Anchor Point Tool.

4.2.7. Split Into Grid.

4.2. Các công cụ nâng cao với đối tượng Path.

4.2.8. Clean up.

4.2.1. Join.

4.3. Đường cong phức
hợp
(Compound
Path).[1]

4.2.2. Average.
4.2.3. Outline Stroke.
4.2.4. Offset Path.
4.2.5. Simplify.
4.4. Clipping mask.
Chương 5. Các

5.1. Sử dụng Transform Palette.
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Object

phép biến đổi hình
học trong Adobe
Illustrator.

5.2. Phép tịnh tiến.

(3LT+2BT)

5.5. Phép đối xứng.

5.3. Phép quay.
5.4. Phép co dãn.
5.6. Làm nghiêng đối tượng.
5.7. Công cụ Free Transfrom.
6.1. Nhóm lệnh Shape Modes
6.1.1. Lệnh Unite
6.1.2. Lệnh Minus Font

Chương 6. Nhóm
các lệnh cắt
Palette Pathfinder
và hiệu ứng
Opacity mask
trongs Adobe
Illustrator.
(3LT+1BT)

6.1.3. Lệnh Intersect
6.1.4. Lệnh Exclude
6.2. Nhóm lệnh Pathfinder
6.2.1. Lệnh Divide
6.2.2. Lệnh Trim
6.2.3. Lệnh Merge
6.2.4. Lệnh Crop
6.2.5. Lệnh Outline
6.2.6. Lệnh Minus Back
6.3 Hiệu ứng Opacity Mask
7.1. Các công cụ tạo và định dạng văn bản.
7.1.1. Character palette.
7.1.2. Paragraph palette.
7.1.3. Tabs.

Chương 7. Văn
bản trong Adobe
Illustrator.
(1LT+1BT)

7.1.4. Threaded Text.
7.1.5. Make Text Wrap.
7.1.6. Fit Headline.
7.1.7. Create Outline.
7.1.8. Area Type Options.
7.1.9. Type Orientation.
7.2. Character styles.
7.2.1. Character Style.
7.2.2. Paragraph Style
8.1. Phân loại các công cụ nhóm brush.
8.2. Cách tạo một brush mới.

Chương 8. Một số
công cụ trong
Adobe Illustrator.
(2LT+2BT)

8.3. Các công cụ vẽ khác.
8.3.1. Công cụ Painbrush.
8.3.2. Pencil tool.
8.3.3. Công cụ Smooth Tool.
8.3.4. Công cụ Erase Tool.
8.3.5. Công cụ Scissors Tool.
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8.3.6. Công cụ Knife Tool.
8.3.7. Công cụ Blend Tool
8.3.8 Công cụ Perspective
Chương 9. Quản
lý màu sắc và in
ấn
(2LT)

9.3. Nhóm Colors.
9.1. Chuẩn hệ mầu, độ phân giải tối ưu, Link (liên
9.4. Nhóm Create.
kết hình ảnh)
9.5. Nhóm Distort.
9.2. Xuất file định dạng và chất liệu in ấn
9.6. Nhóm Stylize.

* Chú ý: Đề cương chi tiết trên được xây dựng dựa để sử dụng phần mềm Adobe Illustrator giảng dạy,
giảng viên có thể lựa chọn một phần mềm khác có chức năng tương tự để giảng dạy thay thế.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: MẬT MÃ VÀ AN TOÀN THÔNG TIN - Mã học phần: TMT0092
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Môn học này giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về lý thuyết và một số kỹ thuật mã hóa dữ liệu
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Một số khái niệm cơ bản về mã hoá thông tin, các hệ mật mã khóa bí mật, các hệ mã khóa công
khai.
7. Thông tin về giảng viên:
Ths. Phạm Quốc Thắng. SĐT: 0945.268.298
Ths. Nguyễn Văn Tú.

SĐT: 0988.265.945

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp: 80% trở lên
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Nguyễn Xuân Dũng, Bảo mật thông tin - Mô hình và ứng dụng, NXB Giáo dục, 2001.
12.2. Tài liệu tham khảo:
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[1] Gustavus, J. Simmons (1992), Contemporary Cryptology: The Science of Information
Integrity, IEEE Press New York
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung tự học

1.1. Sở hữu thông tin và nhu cầu bảo mật
thông tin
1.1.1. Tài nguyên thông tin
Chương 1. Tổng
quan về bảo mật
thông tin
(2 LT)

1.1.2. Vấn đề sở hữu thông tin
1.1.3. Nhu cầu bảo mật thông tin

1.3 Internet và thương mại
1.2. Tổng quan về bảo mật thông tin trong điện tử
máy tính
(Giáo trình [1], pp. 3-4)
1.2.1. Bối cảnh chung
1.2.2. Các giải pháp cơ bản nhằm bảo mật
thông tin
1.2.3. Các khái niệm cơ bản
2.1. Các hệ mã cổ điển

Chương 2. Các hệ
mật mã khóa bí mật
(6 LT + 4 BT)

2.1.1. Các định nghĩa cơ bản
2.1.2. Các hệ mã thông dụng

2.3. Các phương pháp thám
mã

2.2. Các hệ mật mã chuẩn

2.4. Thảo luận chung về các
hệ mã đối xứng

2.2.1. Hệ DES

2.5. Thám mã DES

2.2.2. Các chuẩn mã hóa nâng cao AES

(Giáo trình [1], pp. 9-16)

3.1. Mô tả tổng quát các thuật toán không
đối xứng
Chương 3. Các hệ
mã khóa công khai
(6 LT + 2 BT)

3.2. Hệ mã RSA
3.2.1. Tính bảo mật của giải thuật RSA
3.2.2. Sự che dấu thông tin trong hệ thống
RSA

3.3. Các hệ mã khóa công
khai khác.
(Giáo trình [1], pp. 22-26)

3.2.3. Hệ bảo mật với sự phân bố khóa công
khai
4.1. Chữ ký điện tử
4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Thuật toán
4.1.3. Các tính năng
4.1.4. Nhược điểm của hệ chữ ký này
Chương 4. Chữ ký
điện tử

4.2. Hàm băm

(6 LT + 4 BT)

4.2.2. Đụng độ

4.5. Các hệ chữ ký đặc biệt

4.2.1. Khái niệm

(Giáo trình [1], pp. 45-46)

4.3. Các kỹ thuật làm hàm băm
4.3.1. Hàm băm áp dụng nguyên tắc của mã
khối SKC
4.3.2. Hàm băm áp dụng nguyên tắc số học
đồng dư
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4.3.3. Hàm băm được chế tạo theo nguyên
tắc riêng: MD5, SHA, HAVAL
4.4. Các hệ chữ ký khác RSA
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB - Mã học phần TMT0093
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Lập trình .NET
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập:

20 LT + 10 BT

4.2. Thực hành:

0 tiết

5. Mục tiêu học phần:
Môn học này giúp sinh viên có kiến thức về phát triển ứng dụng Web dựa trên .NET Framework.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Cơ bản về HTML5 và CSS. Cơ bản về Java Script. Mô hình MVC trong ASP .NET. Sử dụng
Bootstrap. Tương tác cơ sở dữ liệu với Entity Framework. Sử dụng Angular. Xây dựng web API với
ASP .NET MVC.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Giang Thành Trung SĐT: 0982527337
ThS. Nguyễn Văn Hải

SĐT: 0975226238

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Andrew Lock (2018), ASP .NET Core in Action, Manning
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12.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Christopher Schmitt, Kyle Simpson (2011), HTML5 Cookbook, O'Reilly Media
[3] Christopher Schmitt (2009), CSS Cookbook, 3rd Edition, O'Reilly Media
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Chương 1. Căn bản về
ASP .NET Core,
HTML5 và CSS
(3 LT + 2 BT)
Chương 2. Java Script
và Bootstrap
(4 LT + 1 BT)

Nội dung lên lớp
1.1. ASP .NET Core
1.2. HTML5
1.3. CSS
2.1. Giới thiệu
2.2. Căn bản về Java Script

(4 LT + 2 BT)

2.5. Global Scope
Trang 60 [1]

-

2.6. Sử dụng Bower Trang 72 [1]

2.3. jQuery
2.4. Bootstrap

Chương 3. Mô hình
MVC trong ASP .NET

Nội dung SV tự học

3.1. Giới thiệu
3.2. Model
3.3. View
3.4. Controller

Chương 4. Entity
Framework Core
(2 LT + 1 BT)

4.1. Khởi tạo các Entity
4.2. Khởi tạo DbContext
4.3. Tương tác cơ sở dữ liệu
5.1. Tạo API Controller
5.2. Trả về dữ liệu

Chương 5. Web API
(4 LT + 2 BT)

5.3. Sử dụng POST
5.4. Xác thực
5.5. Sử dụng AutoMapper
5.6. Thực thi một dịch vụ
6.1. Giới thiệu
6.2. Gán dữ liệu

Chương 6. AngularJS
(3 LT + 2 BT)

6.3. Form xử lý
6.4. Form xác thực
6.5. Truy xuất dữ liệu với AngularJS
6.6. Tạo dữ liệu với AngularJS
6.7. Định tuyến với AngularJS
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4.4. Sử dụng Migrations
- Trang 143 [1]

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH - Mã học phần TMT0017
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo.
3.2 Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2 Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản và hình thành kỹ năng để xây dựng các bộ sinh hệ
trợ giúp quyết định.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kĩ thuật cơ bản và các phương tiện xây dựng hệ trợ
giúp quyết định trong quản lý. Cung cấp các kiến thức cơ bản về mô hình ra quyết định, các thành phần
trong hệ trợ giúp quyết định, các mô hình và cách thức triển khai một sản phẩm cụ thể.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Hoàng Thị Lam

SĐT: 01696716786

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

SĐT: 0987758048

ThS. Lường Nguyệt Hương

SĐT: 0982449155

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
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12.1. Giáo trình chính:
[1] Decision Support Systems and Intelligent Systems, 7th edition, Efraim Turban, Jay E.Aronson,
Ting-Peng Liang, 2005.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1]. Principles of Data Mining, David Hand, Heikki Mannila and Padhraic Smyth, The MIT Press
© 2001.
13. Nội dung chi tiết:
Nội dung lên lớp
Chương 1: Tổng quan
về các Hệ thống hỗ trợ
trong Quản lý

1.1 Quản lý và sự hỗ trợ của các hệ thống thông
tin

(2 LT)

1.3 Các khái niệm cơ bản của hệ hỗ trợ ra quyết
định (DSS)

Chương 2: Mô hình
của hệ thống hỗ trợ ra
quyết định.
(2 LT)
Chương 3: Tổng quan
về Hệ hỗ trợ ra quyết
định
(2 LT + 1 BT)

Chương 4: Mô hình và
Phân tích
(4 LT + 3 BT)
Chương 5: Các công
cụ hỗ trợ: Data
Warehousing, Data
Acquisition, Data
Mining, Business
Analytics, and
Visualization

1.2 Nền tảng của việc hỗ trợ ra quyết định

Nội dung tự học
1.4 Một số ứng
dụng của DSS
(trang 34->41)

2.1 Định nghĩa
2.2 Mô hình hệ thống
2.3 Các bước trong quá trình ra quyết định
3.1 Định nghĩa DSS
3.2 Đặc điểm và khả năng ứng dụng của DSS
3.3 Các thành phần cơ bản của DSS
3.4 Phân loại DSS
4.1 Mô hình hóa các hệ thống hỗ trợ trong quản
lý (MSS)
4.2 Mô hình tĩnh và mô hình động
4.3 Các yếu tố chắc chắn, không chắc chắn và
rủi ro

4.4 Các công cụ hỗ
trợ ra quyết định
(trang 83->92)

5.1 Khái niệm về Dữ liệu
5.2 Mộ số vấn đề trong quản lý dự liệu
5.3 Tổ chức và cấu trúc của Cơ sở dữ liệu
(database – db)

(4 LT + 3BT)
Chương 6: Hướng
phát triển của các Hệ
hỗ trợ ra quyết định
(4 LT + 3 BT)
Chương 7: Các hệ
thống hỗ trợ theo
nhóm

6.1 Định hướng sự phát triển của DSS
6.2 Các phương pháp phát triển DSS
6.3 DSS phát triển theo nhóm

7.1 Giới thiệu về sự tương tác và truyền thông
7.2 Các công nghệ ứng dụng chủ yếu

(2 LT)
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7.3 Một số ứng
dụng
(trang 167->181)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: HỆ CHUYÊN GIA - Mã học phần TMT0012
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo.
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2 Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản và hình thành kỹ năng để xây dựng các bộ sinh hệ
chuyên gia.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Các kiến thức tổng quan về hệ chuyên gia: các chức năng cơ bản, cấu trúc, quá trình tạo lập và
phạm vi ứng dụng của các hệ chuyên gia; Các kỹ thuật, các công cụ xây dựng hệ chuyên gia ứng dụng.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Hoàng Thị Lam

SĐT: 01696716786

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

SĐT: 0987758048

ThS. Lường Nguyệt Hương

SĐT: 0982449155

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.

295

12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Phan Huy Khánh,2004, Hệ chuyên gia, ĐH Đà Nẵng, Ebook
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Peter Jackson, 1999, Introduction to Expert systems, 3rd edition, Addision Wesley Longman
Limited.
13. Nội dung chi tiết:
Nội dung lên lớp

Nội dung tự học

1.1. TTNT và HCG
Chương 1. Hệ
chuyên gia và
các khái niệm
cơ bản
(3 LT)

1.2. Các chức năng cơ bản của một HCG

1.5. Các lớp bài toán thực tế. Phạm vi áp dụng HCG

1.6. Sự khác biệt giữa
một hệ chuyên gia và
các hệ tin học truyền
thống

1.5.1. Các lớp bài toán thực tế

(trang 21->44)

1.3. Cấu trúc của một HCG
1.4. Quá trình tạo lập HCG

1.5.2. Phạm vi áp dụng HCG
Chương 2. Hệ
chuyên gia
Mycin

2.1. Giới thiệu

(5 LT + 3 BT)

2.4. Cơ chế suy diễn trong HCG MYCIN

2.2. Cấu trúc của HCG MYCIN
2.3. Tổ chức, lưu trữ dữ liệu trong HCG MYCIN

3.1. Mở đầu
Chương 3.
3.2. Kiến trúc của các công cụ tạo lập HCG
Công cụ tạo lập
3.3. Lựa chọn phương pháp biểu diễn tri thức
hệ chuyên gia.
3.4. Các mô dun cơ bản trong bộ sinh HCG
(6 LT + 4 BT)
3.5. Ngôn ngữ xử lý tri thức
4.1. Chu trình xây dựng HCG
Chương 4. Xây
dựng hệ
chuyên gia ứng
dụng
(6 LT + 3 BT)

2.5. Công cụ tạo lập
MYCIN
(trang 53->61)

3.6. Các công cụ tạo lập
HCG có trên thị trường
(trang 78->93)

4.7. Xây dựng HCG trên
4.2. Thu thập tri thức chuyên gia, tạo lập cơ sở tri
các ngôn ngữ lập trình
thức
khác
4.3. Lựa chọn chiến lược suy diễn và điều khiển
4.8. Các HCG có trên thị
4.4. Lựa chọn công cụ tạo lập HCG
trường
4.5. Kiểm tra và thẩm định HCG
(trang 101->153)
4.6. Xây dựng HCG trên PROLOG
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: HỆ THỐNG HƯỚNG TÁC TỬ - Mã học phần TMT0015
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo.
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2 Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản và hình thành kỹ năng để bước đầu xây dựng hệ
thống theo hướng tác tử.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Các kiến thức tổng quan về hệ thống hướng tác tử: các chức năng cơ bản, cấu trúc, quá trình tạo
lập và phạm vi ứng dụng của các hệ thống hướng tác tử; Các kỹ thuật, các công cụ xây dựng hệ tác tử
và ứng dụng.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Hoàng Thị Lam

SĐT: 01696716786

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

SĐT: 0987758048

ThS. Lường Nguyệt Hương

SĐT: 0982449155

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá ngươi học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học
phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
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12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] M. Wooldridge. An introduction to multiagent systems, 2009, 2nd ed. John Willey & Sons.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Y. Shoham. Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations,
2008, Cambridge University Press.
13. Nội dung chi tiết:
Nội dung lên lớp

Nội dung tự học

1.1. Mở đầu
1.2. Khái niệm tác tử
Chương 1.
Tổng quan về
tác tử
(2 LT)

1.3. Tác tử và môi trường
1.4. Hệ đa tác tử
1.5. Tác tử và các lĩnh vực liên quan

1.6. Ưu nhược điểm của tác
tử và công nghệ tác tử (2628)

1.6. Ưu nhược điểm của tác tử và công nghệ tác
tử
1.7. Một số ứng dụng của tác tử

Chương 2. Tác
tử thông minh
(2 LT+2BT)

2.1. Kiến trúc của tác tử
2.2. Cảm nhận và tác động

2. 5. Kiến trúc lai (67 – 76)

2.3. Cơ chế ra quyết định
2.4. Kiến trúc cụ thể
3.1. Hệ tác tử trong trò chơi chiến lược

Chương 3.
Tương tác
trong hệ đa tác
tử.
(2 LT + 2BT)

3.2. Hành động ưu thế và cân bằng Nash
3.3. Tác tử tư lợi
3.4. Các tiêu chí khi thiết kế cơ chế

3.7. Các tiêu chí khi thiết kế
cơ chế. (85 – 87)

3.5. Đấu giá
3.6. Thương lượng
4.1. Phối hợp và tầm quan trọng đói với hệ đa tác
tử
4.2. Chia sẻ công việc

Chương 4. Phối
hợp trong hệ
đa tác tử
(4 LT + 2 BT)

4.3. Chia sẻ kết quả
4.4. Phối hợp nhờ cấu trúc tổ chức

4.9. Chia sẻ kết quả (129 133)

4.5. Phối hợp nhờ qui tắc và luật
4.6. Phối hợp thông qua ý định chung
4.7. Phối hợp nhờ lập kế hoạch
4.8. Lập kế hoạch tổng thể từng phần

Chương 5: Hệ
thống hướng
tác tử
(10LT+4BT)

5.1. Tiếp cận hệ thống hướng tác tử
5.2. Vòng đời phần mềm hướng tác tử
5.3. Phương pháp luận hướng tác tử
5.4. Mở rộng UML cho đặc tả tác tử
5.5. Mở rộng UML cho việc đặc tả Agent.
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5.9. Xem xét các AUML
khác (204 -212)

5.6. Mô tả toàn bộ giao thức – mức
5.7. Mô tả tương tác giữa các tác tử - Mức 2
5.8. Mô tả quá trình bên trong tác tử

299

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: HỆ THỐNG HƯỚNG DỊCH VỤ - Mã học phần TMT0014
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2 Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản và hình thành kỹ năng để xây dựng hệ thống
hướng dịch vụ ứng dụng trong thực tế.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Các kiến thức tổng quan về hệ thống hướng dịch vụ: các chức năng cơ bản, cấu trúc, quá trình
tạo lập và phạm vi ứng dụng của các hệ thống hướng dịch vụ; Các kỹ thuật, các công cụ xây dựng hệ
thống hướng dịch vụ.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Hoàng Thị Lam

SĐT: 01696716786

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

SĐT: 0987758048

ThS. Lường Nguyệt Hương

SĐT: 0982449155

8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp theo quy chế
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học
phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
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12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Munindar P. Singh, Michael N. Huhns, 2005, Service – Oriented Computing, Semantics,
Processes, John Wiley & Sons
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Liyang Yu, 2007, Introduction to the Semantic Weband Semantic Web Services, Chapma
Publisher.
13. Nội dung chi tiết:
Nội dung lên lớp
Chương 1. Tổng
quan về hệ thống
doanh nghiệp
(2 LT)

Nội dung tự học

1.1. Yêu cầu của hệ thống doanh nghiệp hiện
1.4. Xu thế tất yếu của các
thời
hệ thống doanh nghiệp (261.2. Công nghệ
28)
1.3. Khuynh hướng tương lai của hệ thống
doanh nghiệp
2.1. Khái niệm về kiến trúc hướng dịch vụ

Chương 2. Kiến
trúc hướng dịch
vụ (SOA)
(4 LT+2BT)

2.2. Nguyên tắc khi xây dựng một hệ thống
2.7. SOA cuộc cách mạng
SOA
hay lựa chọn tất yếu? (67 –
2.3. Tính chất của một hệ thống SOA
76)
2.4. Lợi ích khi triển khai hệ thống SOA
2.5. Kiến trúc phân tầng của hệ thống SOA
2.6. Dịch vụ Web (web service)
3.1. Mô tả bài toán
3.2. Phân rã Domain

Chương 3. Qui
trình triển khai
một hệ thống SOA
(8 LT + 6BT)

3.3. Xây dựng mô hình Goal – service
3.4. Phân tich hệ thống con
3.5. Phân bổ dịch vụ

3.9. JAX – WS hỗ trợ tạo
Web. (85 – 87)

3.6. Đặc tả thành tố
3.7. Cấu trúc thành phần và dịch vụ
3.8. Lựa chọn giải pháp thực thi

Chương 4. Vấn đề
về bảo mật (6 LT
+ 2 BT)

4.1. Các thách thức về bảo mật trong hệ thống
SOA
4.4. Tùy chọn triển khai bảo
4.2. Một số yêu cầu đặt ra cho kiến trúc bảo mật SOA(129 -133)
mật hướng dịch vụ
4.3. SOA và điện toán đám mây
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: ỨNG DỤNG FLASH VÀO THIẾT KẾ HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH - Mã
học phần: TMM0054
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ sở, Ngôn ngữ lập C/C++.
3.2 Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chức năng và ứng dụng của của phần mềm
Adobe Flash.
- Cung cấp cho học sinh những kỹ năng đồ họa cơ bản.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nội dung chính của học phần tập trung vào:
- Các các tạo hiệu ứng trong Adobe Flash.
- Cơ bản về Action script và ứng dụng của actionscript trong tạo hoạt hình.
7. Thông tin về giảng viên:
ThS. Phạm Đình Thành - SĐT: 0988811127
ThS. Mai Văn Tám - SĐT: 0912623963, 0983559327
ThS. Đặng Thị Vân Chi - SĐT: 0166 499 4581
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học
phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
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- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11.Hình thức thi và thang điểm:
- Hình thức thi: Vấn đáp.
- Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Nguyễn Minh Hoàng, 2011, Hướng dẫn thực hành Flash Cs5, NXB Hồng Đức, TP Hồ Chí
Minh.
[2] Đặng Ngọc Hoàng Thành, 2012, Script và kỹ thuật hoạt hình, ebook, Hà Nội
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Trường Sinh, 2007, Lập trình Actionscript cho flash (tập 1+2), NXB Lao Động –
Xã hội, TP Hồ Chí Minh.
[2] Nguyễn Trường Sinh, 2008, Actionscript lập trình hướng đối tượng, NXB Lao Động – Xã
hội, TP Hồ Chí Minh.
[3] Joey Lott, 2003, ActionScript Cookbook, O'Reilly & Associates, CA, USA.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Sơ lược về đồ họa vectơ và lịch sử ra đời của
Adobe Flash.
1.1.1. Sơ lược về đồ họa vectơ.
1.1.2. Lịch sử ra đời của Flash.
Chương 1. Giới
thiệu về Adobe
Flash
(2LT + 1BT)

1.2. So sánh Adobe Flash với Microsoft Sliverlight và
Java Fx.
1.3. Cài đặt Adobe Flash.
1.4. Giới thiệu về Adobe Flash.
1.4.1. Các chế độ tùy biến giao diện.
1.4.2. Tạo dự án mới cho desktop và mobile.
1.4.3. Layer, Frame, Scene và Movie
1.4.4. Vùng thanh công cụ Tools.
1.4.5. Vùng thuộc tính Properties.
1.4.6. Vùng soạn thảo ActionScript.
1.4.7. Các vùng chức năng khác.
2.1. Các công cụ Pencil, Brush và Erase.
2.1.1. Công cụ Pencil.

Chương 2. Các
công cụ vẽ cơ
bản.
(4LT + 2BT)

2.1.2. Công cụ Brush.
2.1.3. Công cụ Erase.
2.2. Công cụ vẽ hình cơ bản.
2.2.1. Công cụ line.
2.2.2. Công cụ Rectangle.
2.2.3. Công cụ Oval.
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1.3. Cài đặt Adobe
Flash. (Giáo trình [2],
trang 15 – 19)
1.4.2. Tạo dự án mới
cho desktop và mobile.
(Giáo trình [2], trang
15 – 19)
1.4.4. Vùng thanh
công cụ Tools. (Giáo
trình [2], trang 27)

2.2.4. Công cụ Rectangle Primitive.
2.2.5. Công cụ Oval Primitive
2.2.6. Công cụ PolyStar.
2.3. Công cụ Text.
2.4. Công cụ chọn Selection và Lasso.
2.4.1. Công cụ Selection.
2.4.2. Công cụ Lasso.
2.5. Các công cụ đổ màu Paint Bucket, Ink Bottle và
bắt màu EyeDropper.
2.5.1. Công cụ Paint Bucket.
2.5.2. Công cụ Ink Bottle.
2.5.3. Công cụ EyeDropper.
2.6. Công cụ Free Transform và Gradient Transform.
2.6.1. Công cụ Free Transform.
2.6.2. Công cụ Gradient Transform.
2.7. Các công cụ làm việc với đường Bezier.
2.7.1. Công cụ SubSelection.
2.7.2. Công cụ Pen.
2.7.3. Công cụ Add Anchor Poin và Delete Anchor
Point.
2.7.4. Công cụ Convert Anchor Point.
2.8. Làm việc với các đối tượng.
3.1. Biểu tượng Graphic.
3.1.1. Cách tạo biểu tượng Graphic.
3.1.2. Các thuộc tính của biểu tượng Graphic.
Chương 3. Các
biểu tượng
trong Adobe
Flash
(2LT + 1BT)

3.1.3. Tạo hiệu ứng động đơn giản bằng biểu tượng
Graphic.
3.2. Biểu tượng Button.
3.2.1. Tạo biểu tượng Button.
3.2.2. Tạo hiệu ứng Button.
3.2.3. Các thuộc tính của biểu tượng Button.
3.2.4. Tạo nhanh biểu tượng Button.
3.3. Biểu tượng MovieClip.
3.3.1. Tạo hiệu ứng cho MovieClip.
3.3.2. Các thuộc tính của MovieClip.
3.4. Làm việc với Library.
4.1. Tìm hiểu về TimeLine.

Chương 4. Tạo
hoạt hình.
(4LT + 2BT)

4.1.1. Một số chức năng khi làm việc với TimeLine.
4.1.2. Tạo chuyển động nhờ kỹ thuật Frame by Frame.
4.2. Classic Tween.
4.3. Shape Tween.
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4.3.1. Các bước sử dụng Shape Tween để tạo hiệu ứng
động.
4.3.2. Sử dụng Shape Hint để điều khiển sự biến hình.
4.4. Motion Tween.
4.4.1. Các bước sử dụng Motion Tween để tạo hiệu
ứng động.
4.4.2. Hiệu chỉnh chuyển động và các hiệu ứng nâng
cao với Motion Editor.
4.4.3. Tạo chuyển động nhờ vào Motion Presets.
4.5. Công cụ Bone và Bind.
4.5.1. Công cụ Bone.
4.5.2. Công cụ Bind.
5.1. Các kiểu dữ liệu.
5.1.1. Kiểu số nguyên.
5.1.2. Kiểu số thực.
5.1.3. Kiểu Boolean.
5.1.4. Kiểu xâu String.
5.1.5. Kiểu mảng Array.
5.1.6. Kiểu đối tượng Object.
5.2. Biến và Hằng.
5.2.1. Biến.
5.2.2. Hằng.
5.3. Toán tử và Biểu thức.
5.3.1. Toán tử gán.
Chương 5. Lập
trình với
ActionScript
(4LT + 2BT)

5.3.2. Toán tử thực hiện phép toán số học.
5.8. Vùng chức năng
Code Snippets. (Giáo
trình [2], trang 155 –
195)

5.3.3. Toán tử logic.
5.3.4. Toán tử dịch bit.
5.3.5. Toán tử gán hợp nhất.
5.3.6. Toán tử tăng và giảm.
5.3.7. Toán tử so sánh.
5.3.8. Toán tử điều kiện.
5.3.9. Toán tử phân tách.
5.3.10. Toán tử chuyển đổi kiểu dữ liệu.
5.3.11. Thứ tự ưu tiên của các toán tử
5.4. Các cấu trúc lệnh điều khiển.
5.4.1. Câu lệnh if.
5.4.2. Câu lệnh Switch.
5.4.3. Câu lệnh for, while, do...while.
5.4.4. Câu lệnh Continute, break và return.
5.5. Hàm.
5.5.1. Khai báo và sử dụng.
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5.5.2. Vấn đề tham biến và tham trị.
5.5.3. Hàm với tham số mặc định.
5.5.4. Hàm với số lượng tham số không xác định.
5.5.5. Con trỏ void.
5.5.6. Kiểu dữ liệu hàm
5.6. Lớp và Đối tượng.
5.6.1. Xây dựng lớp.
5.6.2. Làm việc với đối tượng.
5.6.3. Lớp sự kiện Event.
5.6.4. Sự kiện chuột.
5.6.5. Sự kiện bàn phím.
5.6.6. Làm việc với Timer.
5.6.7. Làm việc với các thành phần hỗ trợ giao diện
người dùng GUI.
5.7. Đưa một đối tượng vào ActionScript.
5.8. Vùng chức năng Code Snippets.
5.8.1. Tạo chiếc đồng hồ treo tường.
5.8.2. Tạo Menu điều khiển các cảnh quay trong
Game.
6.1. Xử lý âm thanh, hình ảnh và video.
6.1.1. Import âm thanh, hình ảnh và video vào thư
viện.
6.1.2. Xử lý âm thanh.
6.1.3. Xử lý hình ảnh.
6.1.4. Xử lý video
Chương 6. Các
hiệu chỉnh
nâng cao
(4LT + 2BT)

6.2. Tạo kĩ xảo điện ảnh với Flash.
6.3. Tạo thước phim Flash tựa 3D.
6.4. Ghép nối nhiều hoạt cảnh.
6.5. Kĩ thuật mặt nạ
6.6. Tạo các nút nhấn điều khiển.
6.6.1. Tạo nút Play và Stop.
6.6.2. Tạo thanh PlayBack.
6.7. Sử dụng các Componnet
6.8. Xuất bản một Movie.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: AN TOÀN VÀ AN NINH MẠNG - Mã học phần TMM0001
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Mạng máy tính
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về an toàn và an ninh thông tin mạng.
- Giúp sinh viên hiểu được những nguy cơ, các đối tượng tấn công, các dạng tấn công và một số
kỹ thuật thâm nhập hệ thống máy tính và mạng máy tính.
- Giúp sinh viên hiểu được các kiến thức nền tảng về bảo mật như: mật mã, hacking, malware,
DoS/DDoS,…
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Tổng quan về an toàn và an ninh mạng, các khái niệm và thuật ngữ liên quan.
- Các kỹ thuật dò tìm và thu thập thông tin tấn công: FootPrinting, Scanning, Enumeration…
- Các kỹ thuật tấn công máy tính: bẻ khóa mật khẩu, leo thang đặc quyền, malware,…
- Các kỹ thuật tấn công qua mạng: Sniffer, Social Engineering, DoS, Session Hijacking, tấn
công web server, các ứng dụng web, SQL Injection,…
- Các kỹ thuật tấn công qua mạng không dây; bảo mật thiết bị di động; các phương pháp bảo
mật chủ động: IDS, Firewall, HoneyPot; kỹ thuật mật mã.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Nguyễn Duy Hiếu

Điện thoại: 0972.78.2203

- ThS. Mai Văn Tám

Điện thoại: 0983.559.327

- ThS. Đặng Thị Vân Chi

Điện thoại: 0166.4994.581

8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham gia học tập, thảo luận nhóm trên lớp.
- Thực hành và làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học
phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
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10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Certified Ethical Hacker Complete Training Guide, EC-Council, 2018
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] William Stallings, 2005, Cryptoraphy and Network Security Principles and Practices,
Prentice Hall, 2005
[2] Joseph Migga Kizza, Computer network security, Spinger, 2005
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Chương 1.
Giới thiệu về an
toàn va an ninh
thông tin mạng
(2LT)
Chương 2.
Dò tìm và thu
thập thông tin
(4LT)

Nội dung lên lớp
1.1. Các thuật ngữ về an toàn thông tin
1.2. Các kỹ thuật tấn công
1.3. Các giai đoạn tấn công
1.4. Phân loại hacker
1.5. Một số khái niệm về an ninh mạng
2.1. Giới thiệu về FootPrinting
2.2. Quy trình thu thập thông tin
2.3. Kỹ thuật dò tìm thông tin (Scanning)
2.4. Các kỹ thuật liệt kê thông tin (Enumeration)

Chương 3.
Kỹ thuật tấn
công máy tính

Nội dung tự học

3.1. Các giai đoạn tấn công hệ thống máy tính
3.2. Malware và kỹ thuật tấn công dùng malware

(4LT)

Trojan
Horse,
Virus,
Worm, Backdoor, Spyware,
Ransomware,
Adware,
Crypter, Rootkit, Botnet

4.1. Kỹ thuật tấn công Sniffer
Chương 4.
Các kỹ thuật tấn
công qua mạng
máy tính
(10LT)

4.2. Các phương pháp tấn công phi kỹ thuật
(Social Engineering)
4.3. Tấn công từ chối dịch vụ (Denial of
Service)
4.4. Kỹ thuật tấn công Session Hijacking
4.5. Tấn công máy chủ web
4.6. Tấn công ứng dụng web
4.7. Tấn công SQL Injection

Chương 5.
An toàn mạng
không dây
(2LT)

5.1. Giới thiệu về mạng không dây
5.2. Các kỹ thuật mã hóa thông tin của mạng
không dây
5.3. Những rủi ro của mạng không dây
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Tấn công qua Bluetooth

5.4. Những kỹ thuật tấn công qua mạng không
dây
6.1. Vấn đề bảo mật cho thiết bị di động
Chương 6.

6.2. An toàn cho thiết bị iOS

6.3. An toàn cho thiết bị Android
An toàn cho thiết
6.4. An toàn cho thiết bị Windows Phone và
bị di động
BlackBerry
(2LT)
6.5. Một số kỹ thuật bảo vệ an toàn cho thiết bị
di động
Chương 7.
Các kỹ thuật an
toàn và an ninh
mạng chủ động

7.1. Hệ thống dò tìm xâm nhập trái phép IDS
7.2. Tường lửa Firewall
7.3. Hệ thống đánh lừa hacker HoneyPot

(4LT)
8.1. Giới thiệu kỹ thuật mật mã
Chương 8.
Kỹ thuật mật mã
(2LT)

8.2. Các thuật toán băm
8.3. Hạ tầng khóa công khai
8.4. Chữ ký số
8.5. Mã hóa dữ liệu
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: LẬP TRÌNH MẠNG NÂNG CAO - Mã học phần TMM0094
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Lập trình mạng
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Đây là học phần mở rộng của kỹ thuật lập trình mạng, củng cố kiến thức và cung cấp cho sinh
viên các kỹ thuật nâng cao hơn trong lập trình mạng.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nâng cao về lập trình mạng như: Secure Socket, HTTP,
URLConnections, Multicast Socket, Java Mail,...
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Nguyễn Duy Hiếu

Điện thoại: 0972.78.2203

- ThS. Mai Văn Tám

Điện thoại: 0983.559.327

- ThS. Phan Trung Kiên

Điện thoại: 0912.666.237

- ThS. Phạm Đình Thành

Điện thoại: 09888.111.27

8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham gia học tập, thảo luận nhóm trên lớp.
- Thực hành và làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học
phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
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12.1. Giáo trình chính:
[1] Elliotte Rusty Harold, Java Network Programming, 4th Edition, O’Reilly, 2013.
12.2. Tài liệu tham khảo:
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Đôi nét về bảo mật trong lập trình mạng
Chương 1.
Bảo mật Socket
(6LT+2BT)

1.2. Tạo socket bảo mật phía Client
1.3. Các phương thức của lớp SSLSocket
1.4. Tạo socket bảo mật phía Server
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1.5. Lớp SSLServerSocket
1.6. Quản lý Session

Chương 2.
HTTP
(3LT+2BT)

Chương 3.
Lớp
URLConnection
(2LT+2BT)

2.1. Giao thức HTTP
2.2. Các phương thức của HTTP
2.3. Làm việc với Request
2.4. Cookies
3.1. Tạo kết nối URLConnection
3.2. Đọc dữ liệu từ server
3.3. Đọc thông tin Header
3.4. Thiết lập các kết nối
3.5. Ghi thông tin lên Server

Chương 4.
Multicast Socket

4.1. Khái niệm về Multicast
4.2. Làm việc với Multicast Socket

(6LT+2BT)

4.3. Một số ví dụ cụ thể

Chương 5.

5.1. Giới thiệu thư viện JavaMail

Thư viện
JavaMail

5.2. Gửi email

(3LT+2BT)

5.3. Nhận email
5.4. Kỹ thuật xác thực mật khẩu
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: MẠNG KHÔNG DÂY - Mã học phần TMM0108
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản, Mạng máy tính,
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 18 LT + 12 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
Đây là môn chuyên đề về mạng máy tính, đi sâu vào việc tìm hiểu các nguyên tắc hoạt động của
mạng không dây và mạng không dây và các ứng dụng của mạng không dây. Sau khi học xong môn
này, sinh viên sẽ tiếp thu được những kiến thức chuyên sâu về các kĩ thuật xây dựng và sử dụng các
mạng không dây cục bộ.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mạng không dây, các vấn đề liên quan đến
mạng không dây. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các vấn đề liên quan đến bảo mật trên mạng
không dây.
7. Thông tin về giảng viên
- Mai Văn Tám - Thạc sỹ - GVC

Số điện thoại: 0912623963

Email: vtmai.tbu@gmail.com
- Đặng Thị Vân Chi - Thạc sỹ - GV

Số điện thoại: 01664994581

Email: vanchi6281@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học
phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
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- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11.Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu tham khảo:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Theodore S. Rappapord, Wireless Communications Princeples and practice, Second Edition,
Prentice Hall
12.2. Tài liệu tham khảo
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp
1.1. Sự phát triển của truyền thông vô tuyến di động
1.2. Điện thoại vô tuyến di động ở Mỹ
1.3. Các hệ thống vô tuyến di động trên thế giới
1.4. Các ví dụ về các hệ thống vô tuyến di động
1.4.1 Hệ thống nhắn tin (Paging)

Nội dung SV tự học
Sinh viên đọc chương
1 giáo trình [1].
Sinh viên đọc phần 2.7
chương 2 tài liệu tham
khảo [1]

Các hệ thống
truyền thông
không dây

Sinh viên đọc chương
1.4.2 Các hệ thống điện thoại không dây (Cordless 2 giáo trình [1]
telephone)
Sinh viên đọc phần
1.5. Khái niệm ô (cell)
2.3.1 chương 2 tài liệu
1.6. Sử dụng lại tần số
tham khảo [2]
1.7. Các chiến lược cấp phát kênh

(4 LT + 3 BT)

1.7.1 Chiến lược cấp phát kênh cố định

Chương 1:

1.7.2 Chiến lược cấp phát kênh động
1.8. Các chiến lược chuyển điều khiển
1.8.1. Chuyển điều khiển ưu tiên
1.8.2. Các cân nhắc chuyển điều khiển thực tế
1.9. Nhiễu và công suất hệ thống
1.9.1. Nhiễu cùng kênh và công suất hệ thống
1.9.2. Nhiễu các kênh liên kề
2.1. Giới thiệu về truyền sóng vô tuyến
Chương 2:
Lan truyền sóng
vô tuyến di
động: Tổn hao
khoảng cách lớn
và Giảm âm
khoảng cách nhỏ
và đa đường

2.2. Mô hình truyền sóng không gian
2.3. Ba cơ chế lan truyền cơ bản
2.3.1. Phản xạ

Sinh viên đọc chương
17 tài liệu tham khảo
[1]

2.3.2. Nhiễu xạ
2.3.3. Tán xạ
2.4. Phản xạ
2.4.1. Phản xạ từ các chất điện môi
2.4.2. phản xạ từ các chất dẫn điện

(5 LT + 3 BT)

Sinh viên đọc chương
3 giáo trình [1].

2.4.3. Mô hình phản xạ mặt đất 2 tia
2.5. Nhiễu xạ
2.5.1. Vùng Fresnel
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Sinh viên đọc phần
2.3.2, 2.3.3 chương 2
tài liệu tham khảo [2]
Sinh viên làm bài tập
chương 3

2.5.2. Mô hình nhiễu xạ cạnh lưỡi dao
2.6. Tán xạ
2.6.1. Mô hình tiết diện mục tiêu
2.7. Lan truyền đa đường khoảng cách nhỏ
2.7.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến giảm âm khoảng
cách nhỏ
2.7.2. Hiệu ứng Doppler
2.8. Mô hình đáp ứng xung của một kênh đa đường
2.8.1. Mối quan hệ giữa băng thông và cường độ thu
được
2.9. Các cách đo khoảng cách nhỏ
2.9.1. Hệ thống xung RF trực tiếp
2.9.2. Dò kênh tương quan
2.9.3. Dò kênh vùng tần số
2.9.4. Các tham số của các kênh đa đường di động
3.1. Điều biến tần số (FM) và điều biến biên độ (AM)
3.2. Điều biến biên độ
3.2.1. Điều biến biên độ dải biên đơn (SSB)
3.2.2. Âm kiểm tra SSB
3.2.3. Giải điều biến của các tín hiệu AM
3.3. Điều biến góc
3.3.1. Các phổ và băng thông của các tín hiệu FM
3.3.2. Các phương pháp điều biến FM
3.3.3. Các kỹ thuật phát hiện sóng FM
Chương 3:
Các kỹ thuật
điều biến cho vô
tuyến di động và
Mã hóa tiếng nói

3.4. Tổng quan về điều biến số
3.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điều
biến số
Sinh viên đọc chương
3.4.2. Băng thông và mật độ phổ công suất của các 4,5,6 giáo trình [1].
tín hiệu số
Sinh viên làm bài tập
chương 4,5,6.

3.4.3. Mã hóa dòng
(5 LT + 3 BT)

3.5. Giới thiệu mã hóa kênh
3.5.1. Nguyên tắc cơ bản của cân bằng
3.5.2. Một bộ cân bằng thích ứng chung
3.5.3. Các bộ cân bằng trong một bộ thu truyền thông
3.5.4. Các bộ cân bằng tuyến tính
3.5.5. Các bộ cân bằng không tuyến tính
3.6. Các đặc điểm của tín hiệu tiếng nói
3.7. Các kỹ thuật lượng hóa
3.7.1. Lượng hóa đồng nhất
3.7.2. Lượng hóa không đồng nhất
3.7.3. Lượng hóa thích ứng
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3.7.4. Lượng hóa vector
3.8. Điều chế mã xung vi sai thích nghi
4.1. Gới thiệu
4.2. Đa truy nhập phân chia tần số
4.3. Đa truy nhập phân chia thời gian
4.4. Đa truy nhập phổ trải rộng
4.4.1. Đa truy nhập nhảy tần số
4.4.2. Đa truy nhập phân chia mã
4.4.3. Các kỹ thuật phổ trải rộng lai
4.5. Đa truy nhập phân chia không gian
4.6. Packet radio
Chương 4:
Các kỹ thuật đa
truy nhập cho
truyền thông
không dây
(4 LT + 3 BT)

Sinh viên đọc chương
8 giáo trình [1].
Sinh viên tự làm các
bài tập chương 8.
Sinh viên đọc chương
9 giáo trình [1].
Sinh viên tự làm các
bài tập chương 9.
Sinh viên đọc chương
10 giáo trình [1].

4.7. Giới thiệu các mạng không dây

Sinh viên tìm hiểu
4.7.1. Sự khác nhau giữa mạng không dây và mạng thêm các chuẩn cho
các mạng không dây.
điện thoại cố định
4.7.2. Các mạng điện thoại chuyển mạch công cộng
4.7.3. Các hạn chế trong mạng không dây
4.7.4. Hợp nhất các mạng không dây và PSTN
4.8. Sự phát triển của mạng không dây
4.8.1. Các mạng không dây thế hệ thứ nhất
4.8.2. Các mạng không dây thế hệ thứ hai
4.8.3. Các mạng không dây thế hệ thứ ba
4.9. Định tuyến trong các mạng không dây
4.9.1. Chuyển mạch
4.9.2. Chuyển gói
4.9.3. Giao thức X.25
4.10. Các dịch vụ dữ liệu không dây
4.11. Các hệ thống không dây
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Sinh viên tự làm các
bài tập chương 10

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH - Mã học phần:
TMM0095
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản, Mạng máy tính
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết, bài tập: 18 LT + 12 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
Đây là môn chuyên đề về mạng máy tính, đi sâu vào nghiên cứu về thiết kế và quản trị mạng
máy tính. Sau khi học xong môn này, sinh viên sẽ tiếp thu được những kiến thức chuyên sâu về các kĩ
thuật, phương pháp thiết kế và các yêu cầu của quản trị mạng máy tính. Sinh viên có thể áp dụng các
kiến thức đã được học để thiết kế các mạng máy tính phù hợp với yêu cầu và điều kiện cụ thể.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần giới thiệu chung về các yêu cầu và các ràng buộc khi thiết kế một mạng máy tính mới
hoặc nâng cấp một mạng máy tính hiện có, đồng thời cũng cung cấp cho sinh viên các kiễn thức cơ
bản về quản trị hệ thống mạng máy tính, các kỹ năng cần thiết để khắc phục những sự cố trong quắ
trình vận hành các mạng máy tính.
7. Thông tin về giảng viên
- ThS. Mai Văn Tám

SĐT: 0912623963

Email: vtmai.tbu@gmail.com

- ThS. Đặng Thị Vân Chi

SĐT: 01664994581

Email: vanchi6281@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học
phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
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- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu tham khảo:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Đỗ Trung Tuấn, Quản trị mạng máy tính, Nhà xuất bản Thống kê, 2008.
[2] Nguyễn Hồng Sơn, Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1, Nhà xuất bản Lao
động - Xã hội, 2008.
[3] Khương Anh, Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2, Nhà xuất bản Lao động
- Xã hội, 2008.
12.2. Tài liệu tham khảo
[1] James D McCabe, Practical Computer Network Analysis and Design, Morgan-Kuffman
Press (2001)
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Chương 1:
Phân tích các mục
tiêu thương mại, các
mục tiêu kỹ thuật và
các ràng buộc
(4 LT + 0 BT)

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự
học

1.1. Sử dụng phương pháp thiết kế từ trên
Sinh viên đọc
xuống
chương 1 giáo trình [1]
1.2. Phân tích các mục tiêu thương mại
1.3. Phân tích các ràng buộc thương mại

Sinh viên đọc
chương 2 giáo trình [1]

1.4. Phân tích các mục tiêu kỹ thuật
1.5. Phân tích các ràng buộc kỹ thuật
2.1. Xác định hạ tầng cơ sở của mạng hiện
Sinh viên đọc
hành
chương 3 giáo trình [1]
2.1.1. Mô tả hạ tầng cơ sở của mạng
2.1.2, Phát triển bản đồ mạng
2.1.3, Mô tả địa chỉ mạng và tên
2.1.4, Mô tả cách đi dây và các phương tiện
truyền

Chương 2:

2.1.5. Mô tả lưu lượng thông tin trên mạng

Mô tả mạng

2.1.6. Mô tả QoS

(2 LT + 0 BT

2.2. Kiểm tra tình trạng hiện thời của mạng
2.2.1. Phát triển đường cơ sở về hiệu suất
mạng
2.2.2. Phân tích tính sẵn sàng của mạng
2.2.3. Phân tích việc tận dụng mang
2.2.4. Phân tích độ chính xác của mạng
2.2.5. Phân tích tính hiệu quả của mạng
2.2.6. Kiểm tra trạng thái của các Switch,
Router, FireWall chính

Chương 3:

3.1. Các thành phần của thiết kế mạng logic
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Sinh
viên
đọc
chương 4 giáo trình

Thiết kế mạng
logic
(3 LT + 0 BT

3.1.1. Thiết kế mạng phân cấp

[1].

3.1.2. Thiết kế mạng dư thừa

Sinh viên học các
lệnh về switch trong
giáo trình [4]

3.1.3. Thiết kế mạng theo module
3.2. Thiết kế topology mạng ký túc xá
3.2.1. Module con truy nhập
3.2.2. Module con phân phối
3.2.3. Mạng xương sống của ký túc xá
3.3. Thiết kế topology mạng công ty

Sinh viên sử dụng
phần mềm GNS 3 và
phần mềm Packet
Tracer để mô tả các
thiết kế logic mạng

3.3.1. Các đoạn mạng WAN dư thừa
3.3.2. Kết nối nhiều địa chỉ Internet
3.3.3. Mạng riêng ảo (VPN)
4.1. Thiết kế mạng LAN
4.1.1. Thiết kế sơ đồ vật lý
4.1.2. Lựa chọn thiết bị
4.1.3. Thiết kế mô hình đánh địa chỉ và đặt
tên
4.1.4. Cấu hình switch cho mạng LAN
4.2. Thiết kế mạng LAN ảo
4.2.1. Thiết kế mô hình đánh địa chỉ và đặt
tên
4.2.2 Cấu hình switch cho mạng LAN ảo
4.3. Định tuyến
4.3.1. Khái niệm về định tuyến
Chương 4:
Thiết kế vật lý
(6 LT + 10 BT)

4.3.2. Các bước trong quá trình định tuyến

Sinh
viên
đọc
chương 5 giáo trình [1]
Sinh viên học các
lệnh về router trong
giáo trình [4]

Sinh viên sử dụng
phần mềm GNS 3 và
4.4. Cấu hình router
phần mềm Packet
4.4.1. Định tuyến tĩnh
Tracer để mô tả các
4.4.2. Định tuyến bằng giao thức vector thiết kế vật lý mạng
khoảng cách (RIP)
Sinh viên làm bài
4.4.3. Định tuyến bằng giao thức lai (EIGRP) tập về cấu hình switch
4.3.3. Phân loại định tuyến

4.4.4. Định tuyến bằng giao thức trạng thái
liên kết (OSPF)
4.5. Giao thức biến đổi địa chỉ (NAT)
4.5.1. Khái niệm về biến đổi địa chỉ
4.5.2. Giao thức NAT
4.6. Troubleshooting
4.6.1. Troubleshooting là gì?
4.6.2. Các bước trong quá trình thực hiện
troubleshooting
Chương 5:
Quản trị mạng

5.1. Quản trị mạng
5.1.1. Khái niệm về quản trị mạng
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Sinh
viên
đọc
chương 5 giáo trình [2]

(3 LT + 2 BT)

5.1.2. Các yêu cầu về quản trị mạng
5.2. Các Giao thức quản trị mạng
5.2.1. Giao thức quản trị mạng đơn giản SNMP
5.1.2. Giao thức Cisco Discovery
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Sinh viên làm các
bài tập về cấu hình
router và định tuyến
liên mạng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN - Mã học phần TMM0096
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương, Ngôn ngữ lập trình bậc cao, Ngôn ngữ lập trình C,
C++, Mạng máy tính và Internet
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
Cung cấp cho sinh viên những khái niệm về đa phương tiện (multimedia), các kỹ thuật đa
phương tiện và các ứng dụng hiện nay
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Các đặc thù của hệ thống truyền thông đa phương tiện, mạng đa phương tiện, các loại dữ liệu
đa phương tiện,
- Các công nghệ multimedia và các chuẩn
- Thu bắt và xử lý hình ảnh, âm thanh, các phương pháp nén ảnh, video, audio và các chuẩn nén,
vấn đề đồng bộ dữ liệu audio-video thời gian thực,
- Các công nghệ và giao thức truyền dữ liệu đa phương tiện trên mạng máy tính,
- Mạng đa phương tiện và các dịch vụ truyền thông đa phương tiện trên mạng IP
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS.Mai Văn Tám

SĐT: 0912623963 Emailvtmai.tbu@gmail.com

- ThS.Đặng Thị Vân Chi

SĐT: 01664994581 Email: vanchi6281@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: 80% trở lên
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học
phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
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Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11.Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu tham khảo:
12.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Đỗ Trung Tuấn, 2001, Giới thiệu về đa phương tiện, Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại
học Quốc gia Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
[1] Stephen McGloughlin, Multimedia: Concepts and Practice, Prentice Hall, 2001
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp
1.1.

Đa phương tiện

1.1.1. Khái niệm đa phương tiện
1.1.2. Một số ví dụ về đa phương tiện
1.1.3. Những ưu điểm của đa phương tiện
1.2. Các thành phần của hệ thống truyền thông đa
phương tiện
Chương 1:

1.2.1. Phần cứng mulitimedia

1.2.2. Mạng mulitimedia
Tổng quan về đa
phương tiện và 1.2.3. Phần mềm mulitimedia
truyền thông đa 1.3. Ứng dụng của đa phương tiện
phương tiện
1.3.1. Trong nhà trường
(4 LT + 0 BT)
1.3.2. Trong khoa học
1.3.3. Trong y học
1.3.4. Trong thương mại
1.3.5. Trong quản lý xã hội
1.3.6. Trong nghệ thuật
1.3.7. Trong công nghiệp giải trí
1.3.8. Trong Khoa học thư viện
2.1. Các kiểu dữ liệu không phụ thuộc thời gian
2.1.1. Văn bản
Chương 2:

2.1.2. Hình ảnh

Các kiểu dữ liệu
đa phương tiện
và nén dữ liệu đa
phương tiện

2.1.3. Đồ họa

(6 LT + 4 BT)

2.2.3. Âm thanh số

2.2. Kiểu dữ liệu phụ thuộc thời gian
2.2.1. Video tương tự
2.2.2. Video số
2.2.4. Nhạc số
2.2.5. Hoạt hình
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2.3. Nén dữ liệu đa phương tiện
2.3.1. Nén không mất dữ liệu
2.3.2. Nén có mất dữ liệu
2.3.3. Dữ liệu đa phương tiện và một số phương pháp
nén dữ liệu đa phương tiện
3.1. Phương pháp nén ảnh JPEG
3.1.1. Khái niệm ảnh JPEG
3.1.2. Phương pháp nén ảnh JPEG
Chương 3:

3.2. Phương pháp nén video

3.2.1. Khái quát sự phát triển của các phương pháp
Các
phương nén video
pháp nén ảnh,
3.2.2. Chuẩn nén H264
nén audio, nén
3.2.3. Các bước trong H264
video
3.2.4.
H264
trong
thực
tế
(6 LT + 4 BT)
3.3. Phương pháp nén audio
3.3.1. Dữ liệu Audio
3.3.2. Các tham số của Audio
3.3.3. Nén audio
4.1. Các công nghệ và giao thức truyền dữ liệu đa
phương tiện trên mạng máy tính
4.1.1. Streaming media
4.1.2. Truyền dòng dữ liệu dùng giao thức TCP/UDP
4.1.3. Các giao thức streaming chuyên biệt RTP,
RTSP
Chương 4:

4.2. Các dịch vụ truyền thông đa phương tiện trên
mạng IP

Truyền thông đa 4.2.1. Voice Over IP (VOIP)
phương tiện
4.2.2. Video Over IP
(4 LT + 2 BT)

4.2.3. Video Conferencing
4.2.4. Video on Demand (VOD)
4.2.5. Television Over IP
4.2.6. Interactive Television
4.3. Chất lượng dịch vụ truyền thông đa phương tiện
4.3.1. Các yêu cầu về chất lượng dịch vụ truyền thông
đa phương tiện
4.3.2. Các kỹ thuật chất lượng dịch vụ truyền thông đa
phương tiện
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: TIẾP THỊ SỐ - Mã học phần: TMM0097
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Thiết kế web
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về quảng cáo trực tuyến, kỹ thuật tối ưu cho máy
tìm kiếm, các kỹ thuật kiếm tiền online.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Kỹ thuật SEO
- Quảng cáo trực tuyến
- Kỹ thuật MMO
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Nguyễn Duy Hiếu

Điện thoại: 0972.78.2203

- ThS. Mai Văn Tám

Điện thoại: 0983.559.327

- ThS. Đặng Thị Vân Chi

Điện thoại: 0166.4994.581

8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham gia học tập, thảo luận nhóm trên lớp.
- Thực hành và làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học
phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
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12.1. Giáo trình chính:
[1] Trung tâm Đào tạo SEO VietMoz, 2013, Giáo trình SEO, Ebook.
12.2. Tài liệu tham khảo:
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp
1.1. Khái niệm SEO
1.2. Bảng tuần hoàn SEO
1.3. Các yếu tố về nội dung

Chương 1.
Kỹ thuật SEO
(9LT+4BT)

1.4. Tối ưu HTML
1.5. Tối ưu cấu trúc website
1.6. Xây dựng mạng lưới liên kết
1.7. Vai trò của mạng xã hội
1.8. Cách đánh giá uy tín website
1.9. Tìm hiểu các quy định của Google
2.1. Khái niệm quảng cáo trực tuyến

Chương 2.
Quảng cáo trực
tuyến
(6LT+3BT)

2.2. Kinh doanh online
2.3. Lập kế hoạch quảng cáo trực tuyến
2.4. Quảng cáo Google Adword
2.5. Quảng cáo Facebook
2.6. Thanh toán trực tuyến
3.1. Khái niệm MMO
3.2. MMO với Google Adsense

Chương 3.
Kỹ thuật MMO
(5LT+3BT)

3.3. MMO với YouTube
3.4. MMO với rút gọn link
3.5. MMO với ứng dụng Mobile
3.6. Blockchain và tiền ảo
3.7. Một số kỹ thuật MMO khác
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: PHÁT TRIỂN WEBSITE BẰNG MÃ NGUỒN MỞ - Mã học phần
TMM0098
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Thiết kế web
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Giúp sinh viên tìm hiểu về mã nguồn mở trong thiết kế website.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Tìm hiểu về mã nguồn mở
- Hệ quản trị nội dung
- E-commerce
- Blog và Forum,...
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Nguyễn Duy Hiếu

Điện thoại: 0972.78.2203

- ThS. Mai Văn Tám

Điện thoại: 0983.559.327

- ThS. Đặng Thị Vân Chi

Điện thoại: 0166.4994.581

8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham gia học tập, thảo luận nhóm trên lớp.
- Thực hành và làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học
phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập.
11. Thang điểm: 10 điểm.
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12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Brad Williams, David Damstra, Hal Stern, Professional WordPress: Design and
Development, Wrox, 2013
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Tài liệu hướng dẫn WordPress của Thạch Phạm (http://thachpham.com).
[2] Stephen Burge, Joomla 3 Explained: Your Step-by-Step Guide to Joomla 3, OSTraining,
2017.
[3] Lisa Sabin-Wilson, WordPress For Dummies, For Dummies, 2017.
[4] Eric Tiggeler, Joomla! 3 Beginner's Guide, Packt Publishing, 2014.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Chương 1.
Tổng quan về
mã nguồn mở
(3LT)

Chương 2.
Hệ quản trị nội
dung - CMS
(6LT+4BT)

Nội dung lên lớp

Nội dung tự học

1.1. Khái niệm mã nguồn mở
1.2. Mã nguồn mở trong thiết kế
website
1.3. Luật pháp về mã nguồn mở
1.4. Giấy phép mã nguồn mở
2.1. Khái niệm CMS
2.2. Mã nguồn mở CMS
2.3. Làm việc với Joomla

Bài tập thực hành 1

2.4. Làm việc với WordPress
2.5. Làm việc với Drupal
3.1. Khái niệm về E-commerce

Chương 3.
E-commerce
(5LT+2BT)

3.2. Mã nguồn mở E-commerce
3.3. Làm việc với WooCommerce
3.4. Làm việc với Opencart
3.5. Làm việc với Magento
4.1. Mã nguồn mở xây dựng Blog

Chương 4.

4.2. Mã nguồn mở xây dựng Forum

Blog và Forum

4.3. Làm việc với Blogger

(3LT+2BT)

4.4. Làm việc với phpBB
4.5. Làm việc với SMF

Chương 5.

5.1. Giới thiệu về E-learning

E-learning

5.2. Mã nguồn mở E-learning

(3LT+2BT)

5.3. Làm việc với Moodle
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Bài tập thực hành 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS - Mã học phần:
TMM0099
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản, Kỹ thuật điện tử và Điện tử số
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
- 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.
- Các nền tảng (nền tảng phần cứng và phần mềm ứng dụng có thể ứng dụng trong IoT), các
giao thức truyền thông có thể ứng dụng trong IoT.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Giới thiệu về Internet of Things
- Các kiến thức nền tảng
- Ứng dụng của IoT
- Phát triển ứng dụng IoT
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Phan Trung Kiên

SĐT: 0912 666 237

- ThS. Phạm Quang Trung

SĐT: 0982 449 866

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học
phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
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- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận...
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu tham khảo:
12.1. Giáo trình chính:
[1]. Phạm Minh Tuấn, Internet Of Things (IoT) cho người mới bắt đầu, IoT Maker Việt Nam.
12.2. Tài liệu tham khảo:
[1]. Daniel Minoli (2013), Building the Internet of Things with IPv6 and MIPv6: The Evolving
World of M2M Communications, John Wiley & Sons.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Chương 1. Tổng
quan về IoT
(6 LT + 0 BT)
Chương 2. Mạng
IoT (4 LT + 0 BT)

Nội dung lên lớp
1.1. Các khái niệm cơ bản về IoT
1.2. Các công nghệ nền tảng cho IoT
1.3. Các dịch vụ và ứng dụng
2.1. Lớp vận chuyển
2.2. Lớp mạng
2.3. Các giao thức
3.1. Giao tiếp thiết bị với máy tính và điện
thoại

Chương 3. Ứng
dụng IoT
(6 LT + 6 BT)

3.1.1. Hiển thị và điều khiển thiết bị từ điện
thoại
3.1.2. Hiển thị và điều khiển thiết bị từ
Website
3.2. Mạng cảm biến
3.3. Nhà thông minh

Chương 4. Xử lý dữ
liệu thông minh
(4 LT + 4 BT)

4.1. Thu thập dữ liệu từ cảm biến
4.2. Xử lý dữ liệu
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Nội dung SV tự
học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ KỸ THUẬT GHÉP NỐI - Mã học phần
TMM0100
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Kiến trúc máy tính, Nguyên lý Hệ điều hành, Lập trình C/C++
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
Nắm vững các kỹ thuật ghép nối máy tính với các thiết bị ngoại vi.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Cung cấp những kiến thức kỹ thuật ghép nối: Giới thiệu một số cổng ghép nối điển hình và một
vài thiết bị ngoại vi điển hình.
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Phan Trung Kiên SĐT: 0912 666 237
- ThS. Phạm Quang Trung

SĐT: 0982 449 866

- ThS. Nguyễn Duy Hiếu SĐT: 0972 782 203
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học
phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận...
11. Thang điểm: 10 điểm.
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12. Tài liệu tham khảo:
12.1 Sách giáo trình chính:
- [1] Nguyễn Nam Trung (2006). Cấu trúc máy vi tính & Thiết bị ngoại vi, NXB Khoa học & Kỹ
thuật
12.2. Tài liệu tham khảo:
- [1]. Nguyễn Minh San (1998), Cẩm nang lập trình, 2 tập, Nhà xuất bản Giáo dục.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số
tiết
Chương 1.
Kiến trúc và hoạt
động của bộ
VXL/MT
(2 LT + 0 BT)

Nội dung lên lớp
1.1 Kiến trúc hệ thống kinh điển về ghép nối
với ngoại vi

1.4 Thủ tục trao đổi tin
1.2 Kiến trúc hệ thống “Hi Performance” về của máy tính
ghép nối với ngoại vi
Đọc chương 2 tài liệu
1.3 Các đặc điểm về ghép nối (phân địa chỉ, [1] từ trang 17 đến trang
chế độ địa chỉ, lệnh, các ngoại vi được 36.
computerised...)
2.1. Bàn phím

2.4 Các thiết bị đọc

2.1.1 Khái niệm
2.1.2. Các phương pháp dò và các kỹ thuật
(chống nảy, chạm phím...)
2.2.3. Các loại bàn phím
2.2. Chuột
2.3 Máy in
Chương 2.
Thiết bị vào - ra
(2 LT + 2 BT)

2.3.1 Nguyên lý các loại máy in
2.3.2 Máy in ma trận chấm
2.3.3 Máy in laser

2.5.1 Phân loại
2.5.2 Sơ đồ điều kiển hiển thị
2.6. Màn hình
2.6. 1 Màn hình đen trắng
2.6. 2 Màn hình màu

Chương 4.
Tổng quan về kỹ
thuật ghép nối

2.4.2 Bộ đọc quang
2.4.3 Thiết bị nhìn
bằng camera
2.4.4 Thiết bị đọc
hồng ngoại và laser
Đọc chương 6 tài liệu
[1] từ trang 137 đến trang
154.
Đọc chương 7 tài liệu
[1] từ trang 155 đến trang
189.

2.5. Bảng hiển thị

(2 LT+ 1 BT)

2.4.1 Bộ đọc quét

2.3.4 Các máy in phun, in kim
2.4. Thiết bị cảm ứng

Chương 3. Bộ
nhớ ngoài

Nội dung SV tự học

3.1 Khái niệm và phân loại
3.2 Đĩa mềm

2.6.3. Các loại màn
hình khác
2.7. Máy vẽ, máy cắt
2.8 Các thiết bị ra khác
3.5 Giới thiệu băng từ
Đọc chương 8 tài liệu
[1] từ trang 190 đến trang
241.

3.3 Đĩa cứng
3.4 Đĩa quang
4.1. Cấu trúc chung
4.2. Yêu cầu về trao đổi tin của máy tính với
môi trường bên ngoài
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(2LT + 2 BT)

4.3. Dạng và các loại tin trao đổi giữa máy
tính và thiết bị ngoài (TBN)
4.3.1. Dạng tin (số)
4.3.2. Các loại tin
4.4. Vai trò và nhiệm vụ của khối ghép nối
4.5. Cấu trúc chung của một hệ ghép nối máy
tính
4.5.1. Cấu trúc đường tín hiệu của KGH với
máy tính
4.5.2. Cấu trúc chung của một khối ghép nối
4.5. Chương trình phục vụ trao đổi tin cho
khối ghép nối
4.6.1. Lập trình hợp ngữ (assembly)
4.6.2. Lập trình Passcal
4.6.3. Lập trình hợp ngữ

Chương 5.
Giao tiếp với tín
hiệu tương tự
(2LT + 2BT )

5.2.1 Các tham số
5.1. Khái niệm tín hiệu analog và hệ đo lường chính của một DAC
điều khiển số
5.2.2. DAC chia điện
5.2. Chuyển đổi tín hiệu số sang tương tự trở (Resistive Divider
DACs
DACs)
5.3. Chuyển đổi tín hiệu tương tự - sô ADC
5.2.3. DAC trọng số
5.3.1. Các tham số chính của một ADC
5.3.2. Bộ biến đổi AD theo hàm dốc

nhị
phân
(Binary
Weighted DACs)

5.2.4. DAC điều biến
5.3.3. Một số vi mạch ADC thông dụng, mô tả
độ rộng xung (PWM
chức năng của các chân
DACs)
6.1. Các chế độ trao đổi dữ liệu của máy vi
tính
6.2. Trao đổi tin ngắt vi xử lý
Chương 6.
Thủ tục trao đổi
dữ liệu của máy
tính
(2 LT+ 2 BT)

6.2.1. Các loại ngắt của PC
6.2.2. Xử lý ngắt cứng trong IBM-PC
6.2.3. Lập trình xử lý ngắt cứng
6.3. Trao đổi tin trực tiếp khối nhớ
6.3.1 Cơ chế hoạt động
6.3.2. Hoạt động của DMAC
6.3.3. Chip điều khiển truy cập bộ nhớ trực
tiếp DMAC 8237

Chương 7.
Ghép nối qua
rãnh cắm mở
rộng
(2 LT + 2BT)

7.1 Đặt vấn đề
7.2. Bus PC, Bus ISA, Bus PCI
7.3. Ghép nối qua khe cắm mở rộng
7.3.1. Một số đặc điểm của Card ISA
7.3.2. Giải mã địa chỉ và kết nối Bus dữ liệu
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8.1. Khối ghép nối song song đơn giản
8.2. Các vi mạch đệm, chốt (74LS245,
74LS373
Chương 8.
Ghép nối trao đổi
tin song song
(2LT + 1 BT)

8.2.1. Vi mạch đệm 74LS245
8.2.2. Vi mạch chốt 74LS373

8.4. Ghép nối song
song qua cổng máy in
8.4.1. Tổng quan

8.3. Vi mạch 8255A
8.3.1. Giới thiệu chung
8.3.2. Các lệnh ghi và đọc các cổng và các
thanh ghi điều khiển
8.3.3. Các từ điều khiển

8.4.2. Cấu trúc cổng
máy in
8.4.2. Các thanh ghi
của cổng máy in

8.3.4. Ghép nối vi mạch 8255A với máy tính
và TBN
9.1. Đặt vấn đề

9.4. Giao tiếp USB của

6.2. Yêu cầu và thủ tục trao đổi tin nối tiếp
Chương 9.
Ghép nối trao đổi
tin nối tiếp
(1 LT + 1 BT)

PC

9.2.1. Yêu cầu
9.2.2. Trao đổi tin đồng bộ (Synchronous)
9.2.3. Trao
(Asynchronous)

đổi

tin

không

đồng

bộ

9.4.1. Mô tả hệ thống
USB
9.4.2. Giao diện vật lý

9.4.3. Giao thức và các
9.3. Truyền thông nối tiếp sử dụng giao diện
kiểu truyền
RS – 232
9.4.4. Khuôn dạng các
9.3.1. Quá trình truyền một byte dữ liệu
gói tin
9.3.2. Cổng nối tiếp RS 232
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: XỬ LÝ TIẾNG NÓI - Mã học phần TMM0029
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Xử lý tín hiệu số
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết, bài tập: 20 LT + 10 BT
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
Môn học sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xử lý tiếng nói để có thể áp dụng
trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trong các hệ thống viễn thông.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Các khái niệm cơ bản
Cách xử lý tín hiệu tiếng nói
Các phương pháp phân tích, tổng hợp tiếng nói
Nhận dạng tiếng nói
7. Thông tin về giảng viên:
- ThS. Phan Trung Kiên

SĐT: 0912 666 237

- ThS. Phạm Quang Trung

SĐT: 0982 449 866

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế.
- Làm bài tập và bài tập lớn.
- Tham gia thực hành, thí nghiệm.
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học
phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận...
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11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu tham khảo:
12.1. Giáo trình chính:
[1] Phạm Văn Sự, Lê Xuân Thành (2010), Bài giảng Xử lý tiếng nói, Học viện CNBCVT.
12.2. Tài liệu tham khảo:
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

Chương 1. Một số
khái niệm cơ bản

1.2. Quá trình tạo tiếng nói

1.1. Mở đầu

1.2.1. Cấu tạo của hệ thống cấu âm

1.1.1. Nguồn gốc của tiếng nói

(4 LT + 2 BT)

1.2.2. Cấu tạo của hệ thống tiếp âm

1.1.2. Phân loại tiếng nói

1.3. Các đặc tính cơ bản của tiếng nói

Đọc chương 1 tài liệu [1].

1.3.1. Tần số cơ bản và phổ tần
1.3.2. Biểu diễn tín hiệu tiếng nói
Chương 2. Biểu
diễn số của tín
hiệu tiếng nói

2.1. Mở đầu

2.5. Các phương pháp điều chế

2.2. Lấy mẫu tín hiệu tiếng nói
2.3. Lượng tử hóa

2.5.1. Điều chế xung mã vi sai
DPCM

(4 LT + 2 BT)

2.4. Mã hóa và giải mã

2.5.2. Điều chế Delta (DM)
2.5.3. Điều chế Delta thích nghi
(ADM)
2.5.4. Điều chế xung mã vi sai
thích nghi (ADPCM)
Đọc chương 2 tài liệu [1].

Chương 3. Phân
tích tiếng nói

3.5. Phân tích tiếng nói trong miền tần số

3.1. Mở đầu

3.5.1 Cấu trúc phổ của tín hiệu tiếng nói

3.2. Mô hình phân tích tiếng nói

(4 LT + 2 BT)

3.5.2 Spectrogram

3.3. Phân tích tiếng nói ngắn hạn

3.6. Phương pháp phân tích mã hóa dự 3.4. Phân tích tiếng nói trong
đoán tuyến tính (LPC)
miền thời gian
3.7. Phương pháp phân tích cepstral

Đọc chương 3 tài liệu [1].

3.8. Một số phương pháp xác định tần số
Formant
3.9. Một số phương pháp xác định tần số
cơ bản
Chương 4. Tổng
hợp tiếng nói
(4 LT + 2 BT)

4.2.3 Tổng hợp tiếng nói theo phương 4.1. Mở đầu
pháp mô phỏng bộ máy phát âm
4.2. Các phương pháp tổng hợp
4.3. Hệ thống tổng hợp chữ viết sang tiếng nói
tiếng nói
4.2.1 Tổng hợp trực tiếp
4.2.2 Tổng hợp tiếng nói theo
Formant
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Đọc chương 4 tài liệu [1].

Chương 5. Nhận
dạng tiếng nói
(4 LT + 2 BT)

5.6. Giới thiệu một số phương pháp nhận 5.1. Mở đầu
dạng tiếng nói
5.2. Lịch sử phát triển các hệ
5.6.1 Phương pháp acoustic-phonetic
thống nhận dạng tiếng nói
5.6.2 Phương pháp nhận dạng mẫu thống 5.3. Phân loại các hệ thống nhận
kê
dạng tiếng nói
5.6.3 Phương pháp sử dụng trí tuệ nhân 5.4. Cấu trúc hệ nhận dạng tiếng
tạo
nói
5.6.4 Ứng dụng mạng nơ-ron trong hệ 5.5. Các phương pháp phân tích
thống nhận dạng tiếng nói
cho nhận dạng tiếng nói
5.6.5 Hệ thống nhận dạng dựa trên mô 5.5.1 Lượng tử hóa véc-tơ
hình Markov ẩn (HMM)
5.5.2 Bộ xử lý LPC trong nhận
dạng tiếng nói
5.5.3 Phân tích MFCC trong nhận
dạng tiếng nói
Đọc chương 5 tài liệu [1].
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Lịch sử văn minh thế giới (Mã học phần: SCN0002)
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết:45 tiết
4.2. Thực hành:
5. Mục tiêu học phần:
Học phần này giúp SV nắm được những vấn đề cơ bản sau:
- Các nền văn minh trên thế giới
- Điều kiện hình thành, phát triển của các nền văn minh
- Những thành tựu của văn minh nhân loại qua các chặng đường phát triển
6.Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần đề cập đến những nội dung cụ thể sau:
- Những vấn đề chung của văn hoá văn minh.
- Một số nền văn minh nhân loại thời cổ trung đại ở phương Đông và phương Tây(điều kiện
hình thành, thành tựu)
- Văn minh thế giới thời cận đại
- Văn minh thế giới thời hiện đại
7. Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên: Đinh Ngọc Ruẫn; Số DĐ 0915319961
- Họ và tên: Lường Hoài Thanh; Số DĐ: 0989883078
8. Nhiệm vụ của người học:
- Đảm bảo thời gian lên lớp và tự học ở nhà
- Chuẩn bị bài tập và tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, thực hành.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
+ Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi
giữa học phần; điểm tiểu luận): có trọng số 50% điểm học phần.
+ Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
+ Làm bài tập đẩy đủ; tự ôn và thi theo hướng dẫn của giảng viên
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, tiểu luận được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Giáo trình:
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- Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh thế giới, Nhà XB Giáo Dục, Hà Nội, 1999.
- Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên), Lịch sử thế giới cổ trung đại, Nhà XB ĐH Sư phạm, Hà Nội,
2004.
- Lương Ninh (Cb – 1998), Lịch sử thế giới cổ đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
- Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Văn Ánh (2000), Lịch sử thế giới trung đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Bài mở đầu
(2 tiết)

Nội dung lên lớp

- Khái niệm về văn hoá, văn - So sánh các khái niệm: văn hóa, văn
minh, văn hiến
minh, văn hiến, văn vật (Giáo trình
- Nội dung cơ bản của lịch sử văn Lịch sử văn minh thế giới, Bài mở đầu,
trang 8)
minh
- Phương pháp nghiên cứu

Chương 1. Văn
minh Bắc Phi và Tây
Á(6 tiết)

Nội dung SV tự học

- Phân tích các yếu tố cấu thành văn
minh(Giáo trình Lịch sử văn minh thế
giới, Bài mở đầu, trang 7)

- Đặc điểm của văn minh phương - So sánh điều kiện tự nhiên và nền
Đông và phương Tây
tảng kinh tế của các quốc gia cổ đại
phương Đông và các quốc gia cổ đại
- Văn minh Ai Cập:
phương Tây(Giáo trình Lịch sử thế
+ Tổng quan về Ai Cập: điều kiện
giới cổ trung đại, Phần I, Chương II,
tự nhiên, dân cư.
trang 61)
+ Thành tựu của văn minh Ai
- So sánh thành tựu của văn minh cổ
Cập: Chữ viết; Văn học; Lịch
đại phương Đông với thành tựu của
pháp; Khoa học tự nhiên; Tôn
văn minh cổ đại phương Tây(Giáo
giáo…
trình Lịch sử thế giới cổ trung đại,
- Văn minh Lưỡng Hà:
Phần I, Chương II, trang 43)
+ Tổng quan về Lưỡng Hà: điều - Những công trình kiến trúc nổi tiếng
kiện tự nhiên, dân cư.
của văn minh Ai Cập: Kim Tự Tháp,
+ Thành tựu của văn minhLưỡng Tượng Nhân Sư…(Giáo trình Lịch sử
Hà: Chữ viết; Văn học; Khoa học thế giới cổ trung đại, Phần I, Chương
tự nhiên; Tôn giáo…
III, trang 122)
- Văn minh Ả rập:
- Tìm hiểu về đạo Hồi (Islam giáo)
+ Tổng quan về Ả rập: điều kiện (thời gian ra đời, người sáng lập, nội
dung cơ bản của đạo Hồi)(Giáo trình
tự nhiên, dân cư.
+ Thành tựu của văn minh Ả rập: Lịch sử văn minh thế giới,chương I,
Chữ viết; Văn học; Lịch pháp; phần C, trang 53)
Khoa học tự nhiên; Tôn giáo…

Chương 2. Văn
minh Ấn Độ cổtrung đại
(5 tiết)

- Tổng quan về Ấn Độ:
+ Điều kiện tự nhiên và dân cư
+ Các đặc trưng của Ấn Độ
- Những thành tựu chủ yếu:
+ Chữ viết
+ Văn học
+ Khoa học tự nhiên

- Tìm hiểu về đạo Phật (thời gian ra
đời, người sáng lập, nội dung cơ bản
của đạo Phật)(Giáo trình Lịch sử văn
minh thế giới, chương II, trang 85)
- Tìm hiểu về đạo Ấn (thời gian ra đời,
nội dung cơ bản) (Giáo trình Lịch sử
văn minh thế giới, chương II, trang 85)
- Tìm hiểu về một số công trình kiến
trúc nổi tiếng của văn minh Ấn Độ:

+ Tôn giáo
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+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu Đền TajMahal, StupaSanchi, Chùa
khắc
hang Ajanta…(Giáo trình Lịch sử thế
giới cổ trung đại, chương II, phần III,
trang 215)
Chương 3. Văn
minh Trung Quốc cổ
- trung đại
(5 tiết)

- Khái quát về Trung Quốc thời cổ - Nho giáo từ khi hình thành đến thế kỉ
- trung đại
X(Giáo trình Lịch sử văn minh thế
giới, chương III, trang 128)
- Thành tựu chính
- Nho giáo từ thời Tống đến thời
Thanh (Giáo trình Lịch sử văn minh
thế giới, chương III, trang 128)

+ Chữ viết
+ Văn học
+ Sử học

- Tóm tắt nội dung một số tác phẩm
văn học nổi tiếng của văn minh Trung
+ Bốn phát minh lớn về kĩ thuật
Quốc: Tam Quốc Chí, Hồng Lâu
Mộng, Thủy Hử, Tây Du Kí… (Giáo
+ Tư tưởng và tôn giáo
+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu trình Lịch sử văn minh thế giới,
chương III, trang 105)
khắc
+ Khoa học tự nhiên

Chương 4. Văn
minh khu vực Đông
Nam Á (6 tiết)

- Khái quát về Đông Nam Á:

- Chứng minh những ảnh hưởng của
văn hóa Ấn Độ đối với khu vực Đông
+ Điều kiện tự nhiên và dân cư
Nam Á: chữ viết, tôn giáo, văn học,
+ Cơ sở hình thành nền văn minh
nghệ thuật kiến trúc và điêu
khu vực Đông Nam Á
khắc…(Giáo trình Lịch sử văn minh
- Những thành tựu chính
thế giới, chương IV, trang 156, 160)
+ Chữ viết
+ Văn học
+ Khoa học tự nhiên
+ Tôn giáo
+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu
khắc

Chương 5.
Văn minh Hy Lạp và
La Mã cổ trung đại
(6 tiết)

- Tổng quan về Hy Lạp và La Mã

- Tìm hiểu về đạo Kitô (thời gian ra
đời, người sáng lập, nội dung cơ bản
+ Điều kiện tự nhiên của Hy Lạp
của đạo Kitô) (Giáo trình Lịch sử văn
+ Điều kiện tự nhiên của La Mã minh thế giới, chương V, trang 245)
Những thành tựu chính
- Chứng minh ảnh hưởng của điều kiện
+ Văn học
tự nhiênđối với sự hình thành và phát
+ Sử học
triển của văn minh Hy Lạp, La
+ Khoa học tự nhiên
Mã…(Giáo trình Lịch sử thế giới cổ
trung đại, phần I, chương II, phần II,
+ Triết học
trang 61)
+ Luật pháp
+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu
khắc
+ Tôn giáo

Chương 6. Văn
minh Tây Âu thời
trung đại (5 tiết)

- Văn minh Tây Âu từ thế kỉ V - Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu ở
đến thế kỉ X
các nước châu Âu (thế kỉ XV – XVI)
- Văn minh Tây Âu từ thế kỉ XI – - Tìm hiểu về văn hoá phục hưng ở
XIV
châu Âu
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- Văn minh Tây Âu từ thế kỉ - Tìm hiểu về phong trào cải cách tôn
XIV– XVII
giáo ở châu Âu thời cận đại
Chương 7. Sự xuất
hiện của nền văn
minh Công nghiệp
(5 tiết)

- Điều kiện ra đời của nền Văn - Điều kiện hình thành văn minh thời
minh công nghiệp
cận đại
- Cuộc cách mạng công nghiệp và - Tìm hiểu về cuộc cách mạng công
hệ quả kinh tế
nghiệp thế kỉ XVIII
- Những phát minh khoa học kĩ
thuật cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ
XX
- Những thành tựu của văn học,
nghệ thuật và những học thuyết
chính trị xã hội

Chương 8. Văn
minh thế giới thế kỉ
XX (5 tiết)

- Hoàn cảnh ra đời của văn minh - Thành tựu văn minh nhân loại nửa
thế giới thế kỉ XX
sau thế kỉ XX
- Nội dung thành tựu của văn
minh thế giới thế kỉ XX
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Văn hóa Tây Bắc (Mã học phần: SVN0001)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1 Điều kiện tiên quyết: Không
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 27 tiết
4.2. Thực tế điền dã: 3 tiết
5. Mục tiêu học phần:
5.1. Về kiến thức
Giúp cho sinh viên hiểu được:
Những vấn đề chung
- Văn hóa địa phương là gì ?
- Mối quan hệ giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa địa phương.
- Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa địa phương
- Một số giá trị và đặc trưng cơ bản của văn hóa địa phương
- Các vùng văn hóa
Văn hóa Tây Bắc
- Không gian văn hóa Tây Bắc: Địa giới của Tây Bắc trong lịch sử và hiện nay…
- Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa Tây Bắc:
+ Qua kết quả các công trình nghiên cứu đã công bố…
+ Điền dã địa phương: gặp gỡ nhân chứng, thu thập tài liệu, tham dự các hoạt đông văn hóa (lễ,
tết, cúng bản…)
+ Tìm hiểu chợ quê, tập quán, tục lệ (cả những điều kiêng kỵ của các dân tộc), luật tục, tập
quán…
- Các giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây Bắc:
+ Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống ở Tây Bắc
+ Tính cộng đồng và tính tự trị.
+ Ăn, ở, mặc, đi lại…
+ Tín ngưỡng dân gian…
+ Chữ viết, phong tục, tập quán, lễ, tết…
+ Tục lệ…
+ Luật tục….
- Hệ thống tri thức bản địa của các dân tộc Tây Bắc…
5.2. Kỹ năng
Hình thành cho sinh viên một số kỹ năng sau:
- Nhận diện và có cách tiếp cận phù hợp các giá trị, đặc trưng cơ bản của văn hóa địa phương.
- Nhận thức đúng vị trí, vai trò và tác động của văn hóa địa phương đối với đời sống xã hội và
sinh hoạt trong quá khứ và hiện nay.
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- Kế thừa một số tri thức bản địa về xã hội học nông thôn, hương ước khế ước, tục lệ luật tục, tri
thức về bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh bản làng, bảo vệ rừng…vào phát triển bền vững cho Tây
Bắc.
- Có thái độ ứng xử hài hòa với các tục lệ, tập quán truyền thống của các dân tộc Tây Bắc.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần đề cập những nội dung trọng yếu sau:
Những vấn đề chung
- Khái niệm văn hóa địa phương.
- Mối quan hệ giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa địa phương.
- Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa địa phương
- Một số giá trị và đặc trưng cơ bản của văn hóa địa phương
- Các vùng văn hóa…
Văn hóa Tây Bắc
- Không gian văn hóa Tây Bắc:
+ Những quan niệm khác nhau về địa giới Tây Bắc trong lịch sử và hiện nay.
+ Địa giới của Tây Bắc dưới góc độ văn hóa…
- Nhận diện và cách tiếp cận các giá trị văn hóa Tây Bắc…
- Các giá trị cơ bản và đặc trưng của văn hóa Tây Bắc:
+ Bản, làng các dân tộc ở Tây Bắc (tính cộng đồng và tính tự trị)
+ Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống của đồng bào Thái, Mường, Mông ở Tây Bắc
+Các giá trị và đặc trưng văn hóa tiêu biểu: Ăn, ở, mặc, đi lại, giao tiếp; chữ viết, phong tục, tập
quán; tục lệ, luật tục; lễ, tết; tín ngưỡng dân gian…
- Hệ thống tri thức bản địa của các dân tộc Tây Bắc…
Phần thực tế chuyên môn
Giúp sinh viên nhận diện và tiếp cận được các giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây Bắc trong thực
tế.
7. Thông tin về giảng viên
1. PGS.TS. Phạm Văn Lực; số điện thoại 0915.802.693
2. TS. Dương Hà Hiếu; số điện thoại 0915513031
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Nghiên cứu trước tài liệu, giáo trình.
- Lên lớp theo đúng quy định và làm bài tập được giao.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + điểm thi kết thúc HP. Tuỳ theo HP, GV quy định trọng số
điểm trên quy định sau:
- Điểm bộ phận bao gồm: Điểm KT thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá nhận
thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá phần thực hành, điểm chuyên cần, điểm thi giữa HP,
điểm tiểu luận, có trọng số 50 %.
- Điểm thi kết thúc HP: có trọng số 50 %.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
- SV được dự thi kết thúc HP nếu đạt được các điều kiện sau:
+ Tham dự ít nhất 80% số tiết thực tế quy định cho từng HP.
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+ Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng HP.
11. Hình thức thi và thang điểm:
- Hình thức thi: Viết tiểu luận
- Thang điểm: 10 điểm
12 Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính (có trong danh mục đã được nhà trường phê duyệt):
- Trần Ngọc Thêm – (1997): Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB GD
- Trần Quốc Vượng – Chủ biên (1997): Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB GD
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Phạm Văn Lực (Cb - 2011): Một số vấn đề Lịch sử và văn hóa Tây Bắc, NXB Đại học Sư
phạm, Hà Nội.
2. Các bài viết trên các tạp chí: Dân tộc học, Văn nghệ Dân gian; Nghiên cứu Lịch sử.
3 Tham khảo thông tin trên các trang website chính thức do Bộ Văn hóa Thông tin cấp.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Chương 1.
Khái quát về
văn hoá địa
phương
(5 tiết)

Nội dung lên lớp
1. Khái niệm văn hoá địa phương

Nội dung SV tự học
- Nguồn gốc của văn hóa

- Những quan niệm khác nhau về văn hóa địa - Tìm hiểu các định nghĩa văn
phương…
hóa ở Việt Nam:
- Quan niệm phổ biến hiện nay…
- Khái niệm văn hóa địa phương:

+ Định nghĩa của Thủ tướng
Phạm văn Đồng.

- Mối quan hệ giữa văn hóa địa phương với văn + Tìm hểu về định nghĩa văn
hóa của Chủ tịch Hồ Chí
hóa Việt Nam…
Minh.
2. Nhận diện và cách tiếp cận các giá trị văn
- Tìm hiểu về định nghĩa văn
hóa địa phương:
hóa của UNESCO.
- Nhận diện và biểu hiện của văn hóa địa
- Tìm hiểu về Nho Giáo, Phật
phương:
Giáo và ảnh hưởng đến văn
+ Văn hoá vật chất...
hóa địa phương
+ Văn hoá tinh thần...
- Làm rõ không gian, đặc
+ Đặc trưng của văn hoá Tây Bắc...
trưng cơ bản của các vùng
- Cách tiếp cận:
văn hóa Việt Nam.
+ Thông qua nghiên cứu các tài liệu đã công - Tìm hiểu di sản văn hoá các
bố...
vùng miền được UNESCO
+ Quan sát, nghiên cứu về chợ quê, tục lệ, tập tôn vinh là Di sản văn hóa vật
thể và phi vật thể của nhân
quán...
+ Điền dã địa phương: Gặp gỡ nhân chứng, thu loại.
thập tài liệu, tham gia các hoạt động văn hoá tại
địa phương...
3. Các vùng văn hóa:
- Cơ sở phân chia
- Đặc trưng cơ bản và điển hình
- Các giá trị văn hoá tiêu biểu của vùng miền.
- Các vùng văn hóa:
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+ Văn hóa vùng châu thổ sông Hồng
+ Văn hóa vùng Đông Bắc
+ Văn hóa vùng Kinh Bắc
+ Văn hóa Thăng Long
+ Văn hóa Tây Bắc
+ Văn hóa Thanh - Nghệ - Tĩnh
+ Văn hóa Bình - Trị - Thiên
+ Văn hóa Huế
+ Văn hóa Nam Trung bộ
+ Văn hóa Tây Nguyên
+ Văn hóa Nam Bộ...
Chương 2
Văn hóa Tây
Bắc (22 tiết)

1. Không gian văn hóa Tây Bắc

- Các ngành nghề thủ công
- Những quan niệm khác nhau về địa giới của truyền thống ở Tây Bắc
Tây Bắc trong lịch sử và hiện nay:
- Chợ quê...
+ Quan niệm về mặt địa lý tự nhiên...
+ Địa giới của Khu Tự trị Thái - Mèo (1955)

- Tri thức bản địa về: KTXH,
đời sống, sinh hoạt...

+ Địa giới của Ban chỉ đạo Tây Bắc...

- Chữ Thái cổ

- Không gian văn hóa Tây Bắc (Địa giới của - Tục ngữ, ngạn ngữ Thái...
Tây Bắc dưới góc độ văn hóa)
- Sử thi Táy pú xấc
2. Vị trí vùng đất, điều kiện tự nhiên, đặc - Lễ cúng bản (Xên mường)
trưng KTXH, nguồn gốc cư dân...
- Luật tục Thái
- Vị trí của vùng đất Tây Bắc trong lịch sử và - Luật tục Mường
hiện nay
- Luật tục Mông...
- Điều kiện tự nhiên...
- Đặc điểm kinh tế xã hội:
+ Đặc trưng kinh tế...
+ Thế mạnh của mỗi dân tộc trong phát triển
kinh tế ở các vùng miền Tây Bắc (Xá, Thái,
Mông và các dân tộc khác)
- Phương thức giao lưu trao đổi hàng hoá truyền
thống của các dân tộc Tây Bắc:
+ Phương thức trao đổi truyền thống ngang giá
“vật đổi vật”.
+ Sự xuất hiện của tiền tệ ở Tây Bắc...
+ Phương thức giao lưu trao đổi hàng hoá tiền
tệ ở Tây Bắc...
- Nguồn gốc lịch sử và thành phần cư dân ở Tây
Bắc:
+ Dân tộc Thái ?
+ Dân tộc Mông ?
+ Người Kinh nhập cư vào Tây Bắc ?
+ Các dân tộc khác...
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3. Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa Tây
Bắc:
3.1. Nhận diện các giá trị văn hóa Tây Bắc:
- Đặc trưng của văn hóa Tây Bắc:
+ Đặc trưng tiêu biểu: Văn hóa dân tộc Thái,
văn hóa dân tộc Mông.
+ Biểu hiện: Ảnh hưởng, giao thoa về ngôn
ngữ, văn hóa và các phong tục tập quán, tục lệ...
- Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của dân
tộc Thái Tây Bắc...
- Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của dân
tộc Mông ở Tây Bắc...
- Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các
dân tộc Tây Bắc...
3.2. Cách tiếp cận:
+ Thông qua kết quả các công trình nghiên cứu
đã công bố...
+ Gặp gỡ nhân chứng...
+ Tìm hiểu về phong tục, tập quán, tục lệ...
+ Tìm hiểu về chợ quê...
+ Thông qua các lễ, tết, lễ hội và tục lệ khác của
các dân tộc...
4. Một số giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây
Bắc:
- Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống trong
đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc…
- Đặc trưng cơ bản và điển hình của bản, làng
các dân tộc ở Tây Bắc (tính cộng đồng và tính
tự trị).
- Gia đình truyền thống và sự biến đổi của gia
đình truyền thống các dân tộc ở Tây Bắc trong
giai đoạn hiện nay:
+ Giá trị, đặc trưng gia đình truyền thống của
các dân tộc Thái, Mông, Mường…
+ Sự biến đổi của gia đình theo hướng nào ?
+ Nguyên nhân của sự biến đổi ?
- Về phong tục, tập quán…
- Tục lệ của các dân tộc: Thái, Mông, Mường
và các dân tộc Kháng, Mảng, La Ha, Xinh Mun,
La Hủ…
- Luật tục:
+ Luật tục Thái
+ Luật tục Mông
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+ Luật tục Mường
+ Lật tục của các dân tộc thiểu số khác…
- Lễ, tết của các dân tộc…
- Tín ngưỡng dân gian:
+ Tín ngưỡng Phồn thực
+ Tín ngưỡng sùng bái cá nhân
+ Tín ngưỡng sung bái tự nhiên
- Về chữ viết:
+ Chữ Thái cổ…
+ Chữ Mông…
+ Chữ viết của các dân tộc thiểu số khác…
- Các vấn đề về: Ăn, ở, mặc, đi lại, giao tiếp…
5. Hệ thống tri thức bản địa của các dân tộc
Tây Bắc…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc về bảo
vệ nguồn nước…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc về bảo
vệ rừng…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc về giữ
gìn vệ sinh bản mường…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc trong
các lĩnh vực khác…
Thực tế địa
phương (3 tiết)

Tìm hiểu thực tế địa phương để nhận diện và
tiếp cận văn hóa Tây Bắc, cách ứng xử...
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiếng Việt thực hành (VTV0008)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: không
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian: Thời gian giảng dạy trên lớp 30 tiết, trong đó:
4.1. Lí thuyết: 20
4.2. Thực hành: 10
- Số tuần học: 15
- Số giờ học mỗi tuần: 03
- Số lần lên lớp mỗi tuần: 01
5. Mục tiêu học phần:
- Phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Việt cho sinh viên thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân
văn và các nhóm ngành khác.
- Cùng các môn học khác rèn luyện tư duy khoa học cho sinh viên.
- Chương trình được thực hiện thông qua hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng, không sa vào trình
bày lí thuyết ngôn ngữ học và Việt ngữ học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần tiếng Việt thực hành được triển khai qua 2 chương. Chương 1 bao gồm các kiến
thứcvề rèn luyện và tiếp nhận văn bản như: khái quát về văn bản, phân tích và tạo lập văn bản, thuật
lại nội dung tài liệu khoa học. Chương 2 là các kiến thức về kĩ năng sử dụng câu, sử dụng từ và kĩ
năng về chính tả.
7. Thông tin về giảng viên:
1. TS. Nguyễn Hoàng Yến
2. ThS. Lê Thị Hà
3. ThS. Lò Thị Hồng Nhung
4. TS. Trần Thị Lan Anh
5. ThS. Nguyễn Trung Kiên
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Lên lớp học kiến thức về lí thuyết và làm bài tập: 40 tiết, trong đó có 20 tiết lí thuyết và 20 tiết
bài tập.
- Làm bài tập ở nhà và chữa bài tập trên lớp
- Tự học, tự nghiên cứu: 60 tiết.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Điểm học phần gồm: Điểm quá trình (50%) + Điểm thi kết thúc học phần (50%), trọng số điểm quy
định như sau:
- Điểm quá trình (có trọng số 50%) gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên (20 % ): Đánh giá việc chuyên cần đến lớp, tích cực tham gia phát biểu xây
dựng bài.
+ Khối lượng bài tập thực hành đã được giao phải hoàn thành: 20 %.
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+ Kiểm tra hết học phần (10 % ): Kiểm tra 01 lần theo lịch trình giảng dạy bằng hình thức viết.
- Điểm thi kết thúc học phần (có trọng số 50 %): Hình thức thi viết (thực hiện theo quy chế thi hiện hành
của Nhà trường).
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế theo quy định.
- Làm đầy đủ các bài tập, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu:
12.1. Sách, giáo trình chính:
- Sách, giáo trình chính
1. Nguyễn Minh Thuyết (1997), Tiếng Việt thực hành, NXBGD.
2. Bùi Minh Toán (2002), Tiếng Việt thực hành, NXBGD.
3. Nguyễn Hoàng Yến, Lò Thị Hồng Nhung, Giáo trình tiếng Việt thực hành, ĐHTB (Giáo trình
Lưu hành nội bộ).
4. Đỗ Hữu Châu (1981), Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt, NXBGD.
5. Nguyễn Tài Cẩn (1977), Ngữ pháp tiếng Việt, NXBĐH & THCN.
6. Đoàn Thiện Thuật (1980), Ngữ âm tiếng Việt, NXBĐH & THCN.
- Trang website cần truy cập và tham khảo:
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Chương I. Rèn 1. Khái quát về văn bản
luyện kĩ năng tạo 1.1. Giao tiếp và văn bản
lập và tiếp nhận
- Khái niệm giao tiếp
văn bản (10 LT;
- Phương tiện giao tiếp
10 BT)
- Nhân tố tham gia giao tiếp
1.2. Văn bản
- Khái niệm văn bản
- Đặc trưng của văn bản
- Một số loại văn bản: văn bản hành
chính, khoa học, chính luận.
1.3. Đề tài và chủ đề của văn bản
1.4. Bài tập.
2. Phân tích và tạo lập văn bản
2.1. Phân tích một văn bản
- Tìm ý chính của đoạn văn
- Tìm hiểu cách lập luận trong đoạn văn
+ Khái niệm về lập luận
+ Các kiểu lập luận thường gặp
+ Phương thức liên kết giữa các câu trong
đoạn văn.
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Nội dung SV tự học
1. Đọc giáo trình chính [1,7
- 62] và các tài liệu tham
khảo có liên quan.
2. Vẽ sơ đồ quá trình giao
tiếp bằng ngôn ngữ.
3. Tóm tắt nội dung cơ bản
của chương 1.

2.2. Tạo lập văn bản
- Lập đề cương cho văn bản
+ Mục đích, yêu cầu của việc lập đề
cương
+ Một số loại đề cương
+ Các thao tác lập đề cương
- Viết đoạn văn
+ Yêu cầu về đoạn văn trong văn bản
+ Các thao tác viết đoạn văn: tách đoạn,
liên kết đoạn, chuyển đoạn
- Rèn luyện kĩ thuật trình bày luận văn
khoa học
2.3. Bài tập.
Chương II. Rèn 1. Rèn luyện kĩ năng sử dụng câu
luyện kĩ năng đặt 1.1. Yêu cầu về câu trong văn bản
câu, dùng từ và
1.2. Chữa các lỗi thông thường về câu trong văn
kĩ năng về chính
bản
tả
- Lỗi về cấu tạo câu
- Lỗi về ngữ nghĩa trong câu

(10 LT; 10 BT )

- Lỗi về dấu câu

1. Đọc giáo trình chính
[1,66 - 129] và các tài liệu
tham khảo có liên quan.
2. Tóm tắt nội dung chính
của chương 2.
3. Tập đặt câu dựa trên
kiến thức lí thuyết đã học.
4. Chữa lỗi các câu sai.

1.3 Biến đổi câu
- Mở rộng và rút gọn câu
- Tách và ghép câu
- Thay đổi trật tự thành tố trong câu
- Chuyển đổi các thành tố trong câu.
1.4. Bài tập.
2. Rèn luyện kĩ năng dùng từ
2.1. Yêu cầu chung về từ trong văn bản
2.2. Một số thao tác dùng từ và rèn luyện về từ
2.3. Chữa các lỗi về dùng từ trong văn bản.
2.4. Bài tập.
3. Rèn luyện kĩ năng về chính tả
3.1 Khái quát về chữ Quốc ngữ
3.2. Chính tả tiếng Việt
3.3. Chữa các lỗi thông thường về chính tả tiếng
Việt
3.4. Quy tắc viết hoa và quy tắc phiên âm
tiếng nước ngoài
- Quy tắc viết hoa trong chính tả tiếng
Việt
- Quy tắc phiên âm tiếng nước ngoài.
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5. Làm các bài tập chương
2 [2, 12.2]

3.5. Bài tập.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Soạn thảo văn bản (Mã học phần: VTV0006)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1 Điều kiện tiên quyết: Không
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian: Thời gian giảng dạy trên lớp 30 tiết, trong đó:
- Lí thuyết: 30 tiết.
- Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu môn học
- Trang bị cho sinh viên, học viên những kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản quản lí nhà
nước; phương pháp soạn thảo văn bản và ngôn ngữ soạn thảo văn bản; hiểu được các thành phần cấu
thành văn bản theo quy định pháp luật hiện hành; nắm vững phương pháp và quy trình soạn thảo văn
bản quản lí nhà nước thông thường; phương pháp soạn thảo văn bản khoa học ; kinh tế. Áp dụng đúng
quy định pháp luật trong thực tiễn công tác văn thư lưu trữ.
- Sinh viên, học viên hiểu và soạn thảo được một số văn bản thông dụng trong hoạt động thực
tiễn đúng với quy định pháp luật như báo cáo, tờ trình, quyết định, biên bản, đề án, công văn, thông
báo, kế hoạch công tác... và những văn bản hành chính liên quan trong hoạt động của các cơ quan, tổ
chức. Sinh viên, học viên có kĩ năng làm đề tài nghiên cứu khoa học; có kĩ năng soạn thảo hợp đồng
kinh tế.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần gồm 05 chương đề cập đến những nội dung kiến thức:
- Khái quát về văn bản trong quản lí nhà nước; quan hệ giữa văn bản với hệ thống quản lí.
- Phương pháp và ngôn ngữ soạn thảo văn bản quản lí nhà nước.
- Thể thức văn bản quản lí nhà nước.
- Phương pháp soạn thảo một số văn bản quản lí nhà nước thông dụng (báo cáo, biên bản, tờ
trình, quyết định, công văn, thông báo, kế hoạch công tác) trong các cơ quan nhà nước.
- Phương pháp soạn thảo văn bản khoa học, kinh tế.
7. Thông tin về giảng viên
- Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoa – Giảng viên chính. Điện thoại: 0912950694
- Tiến sĩ Hà Thị Mai Thanh – Giảng viên. Điện Thoại: 0984568889
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Lên lớp học kiến thức về lí thuyết và làm bài tập thực hành: 45 tiết (trong đó có 15 tiết lí
thuyết và 30 tiết thực hành).
- Làm bài tập ở nhà và chữa bài tập thực hành trên lớp.
- Tự học, tự nghiên cứu: 60 tiết.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm quá trình (50%) + Điểm thi kết thúc học phần (50%), trọng số điểm
quy định như sau:
- Điểm quá trình (có trọng số 50%) gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên (20 % ): Đánh giá việc chuyên cần đến lớp, tích cực tham gia phát
biểu xây dựng bài.
+ Khối lượng bài tập thực hành đã được giao phải hoàn thành: 20 %.
+ Kiểm tra hết học phần (10 % ): Kiểm tra 01 lần theo lịch trình giảng dạy bằng hình thức viết.
- Điểm thi kết thúc học phần (có trọng số 50 %): Hình thức thi viết (thực hiện theo quy chế thi
hiện hành của Nhà trường).
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10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp theo quy định của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập thực hành và có bài kiểm tra hết học phần.
11. Thang điểm: 10/10
12. Tài liệu học tập
12.1. Tài liệu chính
[1] Bùi Minh Toán (2008), Giáo trình Dẫn luận ngôn ngữ học, NXB Đại học Sư phạm.
[2] Nguyễn Hoàng Yến (2013), Giáo trình Dẫn luận ngôn ngữ học, NXB ĐHSP, Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
[3] Đỗ Hữu Châu - Bùi Minh Toán (2001), Đại cương ngôn ngữ học, Tập 1, NXB Giáo dục.
[4] Trần Trí Dõi (2011), Giáo trình Lịch sử tiếng Việt, NXB GD VN.
[5] Nguyễn Thiện Giáp (Chủ biên) - Đoàn Thiện Thuật - Nguyễn Minh Thuyết (1995), Dẫn
luận Ngôn ngữ học, NXB Giáo dục.
[6] F. De Saussure (1997), Giáo trình Ngôn ngữ đại cương, NXB KHXH.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1.1. Bản chất xã hội của ngôn ngữ
1. Đọc Chương 1 [1, 7-38]
1.1.1. Phân biệt "hiện tượng tự nhiên" và "hiện 2. Đọc Chương 1 [2, 7-21]
Chương 1
tượng xã hội"
3. Tóm tắt nội dung đã đọc, nêu
Bản chất xã hội 1.1.2. Ngôn ngữ không mang tính bẩm sinh những nội dung chưa hiểu.
và chức năng
hay di truyền
4. Tham khảo những tài liệu
của ngôn ngữ 1.1.3. Ngôn ngữ là một hiện tượng có bản chất khác.
(7 tiết: 5 LT, 1 xã hội
LT)
1.2. Chức năng xã hội của ngôn ngữ
1.2.1. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan
trọng nhất của con người
1.2.2. Ngôn ngữ là công cụ của nhận thức, tư
duy
2.1. Nguồn gốc của ngôn ngữ
1. Đọc Chương 2 [1, 39-66]
Chương 2
2.1.1. Một số giả thuyết về nguồn gốc của 2. Đọc Chương 2 [2, 22-38]
Nguồn gốc và ngôn ngữ
3. Tóm tắt nội dung đã đọc, nêu
sự phát triển
2.1.2. Quan niệm của chủ nghĩa suy vật biện nội dung chưa hiểu.
của ngôn ngữ chứng về nguồn gốc của ngôn ngữ
4. Tham khảo những tài liệu
(5 tiết LT)
2.2. Sự phát triển của ngôn ngữ
khác.
2.2.1. Diễn tiến lịch sử của ngôn ngữ loài
người
2.2.2. Đặc điểm và quy luật phát triển của
ngôn ngữ
3.1. Bản chất tín hiệu của ngôn ngữ
1. Đọc Chương 3 [1, 67-116]
Chương 3
3.1.1. Tín hiệu
2. Đọc Chương 3 [39-58]
Ngôn ngữ là
3.1.2. Tín hiệu ngôn ngữ
3. Tóm tắt nội dung đã đọc, nêu
một hệ thống
3.2. Hệ thống ngôn ngữ
nội dung chưa hiểu.
tín hiệu
3.2.1. Khái niệm về hệ thống
4. Tham khảo những tài liệu
(7 tiết: 5 LT, 1 3.2.2. Các yếu tố (đơn vị)
khác.
LT)
3.2.3. Các quan hệ chủ yếu trong hệ thống
ngôn ngữ
Chương 4
4.1. Khái niệm quan hệ cội nguồn
1. Đọc Chương 4 [1, 117-132]
Quan hệ cội
4.2. Cơ sở và phương pháp xác định quan hệ 2. Đọc Chương 4 [2, 59-69]
nguồn của
cội nguồn.
3. Tóm tắt nội dung đã đọc, nêu

351

ngôn ngữ
(4 tiết LT)

Chương 5
Quan hệ loại
hình của
ngôn ngữ
(3 tiết LT)

Chương 6
Chữ viết
(2 tiết LT)

Chương 7
Ngôn ngữ học
(4 tiết LT)

4.3. Một số họ ngôn ngữ chủ yếu
4.4. Vấn đề nguồn gốc, quan hệ họ hàng của
tiếng Việt
5.1. Khái niệm loại hình ngôn ngữ
5.2. Cơ sở và phương pháp xác định quan hệ
loại hình
5.3. Các loại hình ngôn ngữ chủ yếu
5.4. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

nội dung chưa hiểu.
4. Tham khảo những tài liệu
khác.
1. Đọc Chương 5 [1, 133-150]
2. Đọc Chương 5 [2, 70-78]
3. Tóm tắt nội dung đã đọc, nêu
nội dung chưa hiểu.
4. Tham khảo những tài liệu
khác.
6.1. Vai trò và quá trình hình thành chữ viết
1. Đọc Chương 6 [1, 151-170]
6.2. Các loại chữ viết
2. Đọc Chương 6 [2, 79-89]
3. Tóm tắt nội dung đã đọc, nêu
nội dung chưa hiểu.
4. Tham khảo những tài liệu
khác.
7.1. Sự hình thành và phát triển của Ngôn ngữ 1. Đọc Chương 7 [1, 171, 190]
học
2. Đọc Chương 7 [2, 90-104]
7.2. Đối tượng và nhiệm vụ của Ngôn ngữ học 3. Tóm tắt nội dung đã đọc, nêu
7.3. Các phân ngành của Ngôn ngữ học
nội dung chưa hiểu.
7.4. Mối quan hệ của Ngôn ngữ học với các 4. Tham khảo những tài liệu
ngành khoa học khác
khác.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Cơ sở Văn hóa Việt Nam (Mã học phần: VNN0002)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1 Điều kiện tiên quyết: Không
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 27 tiết
4.2. Thực tế điền dã: 03 tiết
5. Mục tiêu học phần:
5.1. Về kiến thức
- Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về: Văn hóa – Văn hóa học, phân biệt các
thuật ngữ: Văn hóa, Văn minh, Văn vật, Văn hiến.
- Đặc trưng, chức năng của văn hóa; tọa độ không gian văn hóa Việt Nam
- Các thành tố của văn hóa Việt Nam: văn hóa nhận thức, Văn hóa ứng xử với môi trương tự
nhiên, xã hội; Tập tục, tín ngưỡng…
- Tiến trình văn hóa Việt Nam...
- Văn hóa vùng miền và cách tiếp cận: Căn cứ phân chia, các giá trị văn hóa đặc trưng cơ bản
của từng vùng, miền và cách tiếp cận…
- Các giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây Bắc: Điều kiện tự nhiên: kinh tế xã hội; cư dân; xã hội
nông thôn truyền thống; văn hóa vật chất – tinh thần; tri thức bản địa; phong tục tập quán, luật tục…
5.2. Kỹ năng
- Giúp cho sinh viên hiểu được những đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt Nam nói chung, văn
hóa Tây Bắc nói riêng; với các giá trị văn hóa cơ bản và đặc trưng của: tri thức bản địa; tính cộng
đồng, tính tự trị của làng bản; bản sắc văn hóa, ngôn ngữ; phong tục tập quán, luật tục, ứng xử, giao
tiếp, quy định về lề luật…
- Có thái độ ứng xử hài hòa với những vấn đề đặt ra trong thực tế cuộc sống, giải quyết mối
quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ các di sản văn hóa dân tộc, cảnh quan thiên nhiên; vận dụng
vào quá trình công tác tại địa phương.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần đề cập những nội dung trọng yếu sau:
- Những vấn đề chung về văn hóa và văn hóa học, văn minh, văn vật, văn hiến; các thành tố của
văn hóa Việt Nam, tiến trình văn hóa Việt Nam; văn hóa vùng miền và cách tiếp cận (Căn cứ phân
chia, các giá trị văn hóa đặc trưng cơ bản của từng vùng, miền…)
-Các thành tố của văn hóa Việt Nam: văn hóa nhận thức, Văn hóa ứng xử với môi trương tự
nhiên, xã hội; tập tục, tín ngưỡng…
- Đặc trưng cơ bản và điển hình của văn hóa Tây Bắc:
+ Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, cư dân (cộng đồng 26 dân tộc ở Tây Bắc)
+ Xã hội nông thôn truyền thống
+ Tính cộng đồng, tính tự trị của làng, bản
+ Tri thức bản địa
+ Phong tục tập quán, luật tục, ứng xử, gia otiếp…
7. Thông tin về giảng viên
1. PGS.TS. Phạm Văn Lực; số điện thoại 0915.802.693
2. TS. Dương Hà Hiếu; số điện thoại 0915513031
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Nghiên cứu trước tài liệu, giáo trình.
- Lên lớp theo đúng quy định và làm bài tập được giao.
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9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + điểm thi kết thúc HP. Tuỳ heo HP, GV quy định trọng số
điểm trên quy định sau:
- Điểm bộ phận bao gồm: Điểm KT thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá nhận
thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá phần thực hành, điểm chuyên cần, điểm thi giữa HP,
điểm tiểu luận, có trọng số 50 %.
- Điểm thi kết thúc HP: có trọng số 50 %.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
- SV được dự thi kết thúc HP nếu đạt được các điều kiện sau:
+ Tham dự ít nhất 80% số tiết thực tế quy định cho từng HP.
+ Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng HP.
11. Hình thức thi và thang điểm:
- Hình thức thi: Viết tiểu luận
- Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu giáo trình chính:
- Trần Ngọc Thêm - (1997): Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Trần Quốc Vượng - Chủ biên (1997): Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1. Những 1. Nguồn gốc, định nghĩa văn hóa
- Nguồn gốc của văn hóa
vấn đề chung về
2. Chức năng và đặc trưng của văn hóa
- Tìm hiểu về định nghĩa
văn hóa và văn
3. Tọa độ, không gian văn hóa Việt Nam
văn hóa của Thủ tướng
hóa học (10 tiết)
4. Tiến trình văn hóa Việt Nam
Phạm văn Đồng.
5. Phân biệt văn hoá với văn minh, văn hiến, - Tìm hểu về định nghĩa văn
văn vật
hóa của Chủ tịch Hồ Chí
6. Văn hóa học và thành tựu đạt được hiện Minh.
nay.
- Tìm hiểu về định nghĩa
7. Văn hóa vùng miền:
văn hóa của UNESCO.
- Căn cứ phân chia...
- Nguồn gốc dân tộc Việt
- Các vùng văn hóa và đặc trưng cơ bản:
Nam.
- Văn hóa vùng ĐB châu thổ sông Hồng
- Mối quan hệ giữa văn hóa
- Văn hóa vùng Đông Bắc
Việt Nam với các nước
- Văn hóa Thăng Long
trong khu vực và quốc tế
- Văn hóa vùng Kinh Bắc (lễ hội, phong tục - Tính cộng đồng và tính tự
tập quán, giá trị văn hóa tiểu biểu, các dòng trị của làng bản Việt Nam
tranh dân gian...)
- Tìm hiểu về Nho Giáo,
- Văn hóa Tây Bắc
Phật Giáo và ảnh hưởng đến
- Văn hóa Thanh - Nghệ - Tĩnh
văn hóa Việt Nam
- Văn hóa Bình - Trị - Thiên
- Văn hóa Huế
- Văn hóa Nam trung bộ
- Văn hóa Tây nguyên
- Văn hóa Nam Bộ
Chương 2. Các
1. Văn hóa nhận thức
- Phân biệt các dòng tranh
thành tố của văn
2. Văn hóa tổ chức đời sống tập thể:
dân gian Việt Nam.
hóa Việt Nam (10 - Gia đình, dòng họ
- Làm rõ không gian, đặc
tiết)
- Làng, bản Việt Nam:
trưng cơ bản của các vùng
+ Xã hội nông thôn truyền thống
văn hóa của Việt Nam
+ Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống...
- Tìm hiểu các giá trị văn
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Chương 3
Văn hóa Tây Bắc
(7 tiết)

Thực tế địa
phương (3 tiết)

+ Tính cộng đồng và tính tự trị
+ Các giá trị văn hóa tiêu biểu của làng,
bản...(Phong tục, tập quán, lệ làng, giá trị văn
hóa tiêu biểu, lễ hội, luật tục...)
- Vấn đề tiếp nhận Nho giáo, Phật giáo, Thiên
Chúa giáo
3. Các vấn đề về ăn, ở, mặc, đi lại...
4. Tín ngưỡng:
- Tín ngưỡng Phồn thực...
- Tín ngưỡng Sùng bái cá nhân...
- Tín ngưỡng Sùng bái tự nhiên...
1. Khái quát về Tây Bắc
- Không gian văn hóa Tây Bắc
- Điều kiện tự nhiên...
- Đặc trưng KTXH
- Cư dân...
2. Một số giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây
Bắc:
-Thiếtchếxãhộinôngthôntruyềnthống
ở
TâyBắc
-Tínhcộngđồngvàtínhtựtrị.
- Ăn, ở, mặc, đilại…
- Tínngưỡngdângian…
- Tri thứcbảnđịa…
-Phongtụctậpquán, lễ, tết…
-Luậttục….
- Nhận diện các giá trị văn hóa làng, bản...
- Tín ngưỡng dân gian Tây Bắc và cách ứng
xử...
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hóa của các vùng miền được
UNESCO tôn vinh là Di sản
văn hóa vật thể và phi vật
thể của nhân loại.
- Chợ quê

- Tri thức bản địa về:
KTXH, đời sống, sinh
hoạt...
- Luật tục Thái, Mông,
Mường...
- Các phương thức trao đổi
hàng hóa truyền thống.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Văn hóa Tây Bắc (Mã học phần: SVH0001)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1 Điều kiện tiên quyết: Không
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 27 tiết
4.2. Thực tế điền dã: 3 tiết
5. Mục tiêu học phần:
5.1. Về kiến thức
Giúp cho sinh viên hiểu được:
Những vấn đề chung
- Văn hóa địa phương là gì ?
- Mối quan hệ giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa địa phương.
- Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa địa phương
- Một số giá trị và đặc trưng cơ bản của văn hóa địa phương
- Các vùng văn hóa
Văn hóa Tây Bắc
- Không gian văn hóa Tây Bắc: Địa giới của Tây Bắc trong lịch sử và hiện nay…
- Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa Tây Bắc:
+ Qua kết quả các công trình nghiên cứu đã công bố…
+ Điền dã địa phương: gặp gỡ nhân chứng, thu thập tài liệu, tham dự các hoạt đông văn hóa (lễ,
tết, cúng bản…)
+ Tìm hiểu chợ quê, tập quán, tục lệ (cả những điều kiêng kỵ của các dân tộc), luật tục, tập
quán…
- Các giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây Bắc:
+ Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống ở Tây Bắc
+ Tính cộng đồng và tính tự trị.
+ Ăn, ở, mặc, đi lại…
+ Tín ngưỡng dân gian…
+ Chữ viết, phong tục, tập quán, lễ, tết…
+Tục lệ…
+Luật tục….
- Hệ thống tri thức bản địa của các dân tộc Tây Bắc…
5.2. Kỹ năng
Hình thành cho sinh viên một số kỹ năng sau:
- Nhận diện và có cách tiếp cận phù hợp các giá trị, đặc trưng cơ bản của văn hóa địa phương.
- Nhận thức đúng vị trí, vai trò và tác động của văn hóa địa phương đối với đời sống xã hội và
sinh hoạt trong quá khứ và hiện nay.
- Kế thừa một số tri thức bản địa về xã hội học nông thôn, hương ước khế ước, tục lệ luật tục, tri
thức về bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh bản làng, bảo vệ rừng…vào phát triển bền vững cho Tây
Bắc.
- Có thái độ ứng xử hài hòa với các tục lệ, tập quán truyền thống của các dân tộc Tây Bắc.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần đề cập những nội dung trọng yếu sau:
Những vấn đề chung
- Khái niệm văn hóa địa phương.
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- Mối quan hệ giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa địa phương.
- Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa địa phương
- Một số giá trị và đặc trưng cơ bản của văn hóa địa phương
- Các vùng văn hóa…
Văn hóa Tây Bắc
- Không gian văn hóa Tây Bắc:
+ Những quan niệm khác nhau về địa giới Tây Bắc trong lịch sử và hiện nay.
+ Địa giới của Tây Bắc dưới góc độ văn hóa…
- Nhận diện và cách tiếp cận các giá trị văn hóa Tây Bắc…
- Các giá trị cơ bản và đặc trưng của văn hóa Tây Bắc:
+ Bản, làng các dân tộc ở Tây Bắc (tính cộng đồng và tính tự trị)
+ Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống của đồng bào Thái, Mường, Mông ở Tây Bắc
+Các giá trị và đặc trưng văn hóa tiêu biểu: Ăn, ở, mặc, đi lại, giao tiếp; chữ viết, phong tục, tập
quán; tục lệ, luật tục; lễ, tết; tín ngưỡng dân gian…
- Hệ thống tri thức bản địa của các dân tộc Tây Bắc…
Phần thực tế chuyên môn
Giúp sinh viên nhận diện và tiếp cận được các giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây Bắc trong thực tế.
7. Thông tin về giảng viên
1. PGS.TS. Phạm Văn Lực; số điện thoại 0915.802.693
2. TS. Dương Hà Hiếu; số điện thoại 0915513031
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Nghiên cứu trước tài liệu, giáo trình.
- Lên lớp theo đúng quy định và làm bài tập được giao.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + điểm thi kết thúc HP. Tuỳ theo HP, GV quy định trọng số
điểm trên quy định sau:
- Điểm bộ phận bao gồm: Điểm KT thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá nhận
thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá phần thực hành, điểm chuyên cần, điểm thi giữa HP,
điểm tiểu luận, có trọng số 50 %.
- Điểm thi kết thúc HP: có trọng số 50 %.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
- SV được dự thi kết thúc HP nếu đạt được các điều kiện sau:
+ Tham dự ít nhất 80% số tiết thực tế quy định cho từng HP.
+ Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng HP.
11. Hình thức thi và thang điểm:
- Hình thức thi: Viết tiểu luận
- Thang điểm: 10 điểm
12 Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính (có trong danh mục đã được nhà trường phê duyệt):
- Trần Ngọc Thêm – (1997): Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB GD
- Trần Quốc Vượng – Chủ biên (1997): Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB GD
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Phạm Văn Lực (Cb - 2011): Một số vấn đề Lịch sử và văn hóa Tây Bắc, NXB Đại học Sư
phạm, Hà Nội.
2. Các bài viết trên các tạp chí: Dân tộc học, Văn nghệ Dân gian; Nghiên cứu Lịch sử.
3 Tham khảo thông tin trên các trang website chính thức do Bộ Văn hóa Thông tin cấp.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp
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Nội dung SV tự học

Chương 1.
Khái quát về
văn hoá địa
phương
(5 tiết)

Chương 2
Văn hóa Tây
Bắc (22 tiết)

1. Khái niệm văn hoá địa phương
- Những quan niệm khác nhau về văn hóa địa
phương…
- Quan niệm phổ biến hiện nay…
- Khái niệm văn hóa địa phương:
- Mối quan hệ giữa văn hóa địa phương với văn
hóa Việt Nam…
2. Nhận diện và cách tiếp cận các giá trị văn
hóa địa phương:
- Nhận diện và biểu hiện của văn hóa địa
phương:
+ Văn hoá vật chất...
+ Văn hoá tinh thần...
+ Đặc trưng của văn hoá Tây Bắc...
- Cách tiếp cận:
+ Thông qua nghiên cứu các tài liệu đã công
bố...
+ Quan sát, nghiên cứu về chợ quê, tục lệ, tập
quán...
+ Điền dã địa phương: Gặp gỡ nhân chứng, thu
thập tài liệu, tham gia các hoạt động văn hoá tại
địa phương...
3. Các vùng văn hóa:
- Cơ sở phân chia
- Đặc trưng cơ bản và điển hình
- Các giá trị văn hoá tiêu biểu của vùng miền.
- Các vùng văn hóa:
+ Văn hóa vùng châu thổ sông Hồng
+ Văn hóa vùng Đông Bắc
+ Văn hóa vùng Kinh Bắc
+ Văn hóa Thăng Long
+ Văn hóa Tây Bắc
+ Văn hóa Thanh - Nghệ - Tĩnh
+ Văn hóa Bình - Trị - Thiên
+ Văn hóa Huế
+ Văn hóa Nam Trung bộ
+ Văn hóa Tây Nguyên
+ Văn hóa Nam Bộ...
1. Không gian văn hóa Tây Bắc
- Những quan niệm khác nhau về địa giới của
Tây Bắc trong lịch sử và hiện nay:
+ Quan niệm về mặt địa lý tự nhiên...
+ Địa giới của Khu Tự trị Thái - Mèo (1955)
+ Địa giới của Ban chỉ đạo Tây Bắc...
- Không gian văn hóa Tây Bắc (Địa giới của
Tây Bắc dưới góc độ văn hóa)
2. Vị trí vùng đất, điều kiện tự nhiên, đặc
trưng KTXH, nguồn gốc cư dân...
- Vị trí của vùng đất Tây Bắc trong lịch sử và
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- Nguồn gốc của văn hóa
- Tìm hiểu các định nghĩa văn
hóa ở Việt Nam:
+ Định nghĩa của Thủ tướng
Phạm văn Đồng.
+ Tìm hểu về định nghĩa văn
hóa của Chủ tịch Hồ Chí
Minh.
- Tìm hiểu về định nghĩa văn
hóa của UNESCO.
- Tìm hiểu về Nho Giáo, Phật
Giáo và ảnh hưởng đến văn
hóa địa phương
- Làm rõ không gian, đặc
trưng cơ bản của các vùng
văn hóa Việt Nam.
- Tìm hiểu di sản văn hoá các
vùng miền được UNESCO
tôn vinh là Di sản văn hóa vật
thể và phi vật thể của nhân
loại.

- Các ngành nghề thủ công
truyền thống ở Tây Bắc
- Chợ quê...
- Tri thức bản địa về: KTXH,
đời sống, sinh hoạt...
- Chữ Thái cổ
- Tục ngữ, ngạn ngữ Thái...
- Sử thi Táy pú xấc
- Lễ cúng bản (Xên mường)
- Luật tục Thái
- Luật tục Mường

hiện nay
- Luật tục Mông...
- Điều kiện tự nhiên...
- Đặc điểm kinh tế xã hội:
+ Đặc trưng kinh tế...
+ Thế mạnh của mỗi dân tộc trong phát triển
kinh tế ở các vùng miền Tây Bắc (Xá, Thái,
Mông và các dân tộc khác)
- Phương thức giao lưu trao đổi hàng hoá truyền
thống của các dân tộc Tây Bắc:
+ Phương thức trao đổi truyền thống ngang giá
“vật đổi vật”.
+ Sự xuất hiện của tiền tệ ở Tây Bắc...
+ Phương thức giao lưu trao đổi hàng hoá tiền
tệ ở Tây Bắc...
- Nguồn gốc lịch sử và thành phần cư dân ở Tây
Bắc:
+ Dân tộc Thái ?
+ Dân tộc Mông ?
+ Người Kinh nhập cư vào Tây Bắc ?
+ Các dân tộc khác...
3. Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa Tây
Bắc:
3.1. Nhận diện các giá trị văn hóa Tây Bắc:
- Đặc trưng của văn hóa Tây Bắc:
+ Đặc trưng tiêu biểu: Văn hóa dân tộc Thái,
văn hóa dân tộc Mông.
+ Biểu hiện: Ảnh hưởng, giao thoa về ngôn
ngữ, văn hóa và các phong tục tập quán, tục lệ...
- Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của dân
tộc Thái Tây Bắc...
- Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của dân
tộc Mông ở Tây Bắc...
- Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các
dân tộc Tây Bắc...
3.2. Cách tiếp cận:
+ Thông qua kết quả các công trình nghiên cứu
đã công bố...
+ Gặp gỡ nhân chứng...
+ Tìm hiểu về phong tục, tập quán, tục lệ...
+ Tìm hiểu về chợ quê...
+ Thông qua các lễ, tết, lễ hội và tục lệ khác của
các dân tộc...
4. Một số giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây
Bắc:
- Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống trong
đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc…
- Đặc trưng cơ bản và điển hình của bản, làng
các dân tộc ở Tây Bắc (tính cộng đồng và tính
tự trị).
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Thực tế địa
phương (3 tiết)

- Gia đình truyền thống và sự biến đổi của gia
đình truyền thống các dân tộc ở Tây Bắc trong
giai đoạn hiện nay:
+ Giá trị, đặc trưng gia đình truyền thống của
các dân tộc Thái, Mông, Mường…
+ Sự biến đổi của gia đình theo hướng nào ?
+ Nguyên nhân của sự biến đổi ?
- Về phong tục, tập quán…
- Tục lệ của các dân tộc: Thái, Mông, Mường
và các dân tộc Kháng, Mảng, La Ha, Xinh Mun,
La Hủ…
- Luật tục:
+ Luật tục Thái
+ Luật tục Mông
+ Luật tục Mường
+ Lật tục của các dân tộc thiểu số khác…
- Lễ, tết của các dân tộc…
- Tín ngưỡng dân gian:
+ Tín ngưỡng Phồn thực
+ Tín ngưỡng sùng bái cá nhân
+ Tín ngưỡng sung bái tự nhiên
- Về chữ viết:
+ Chữ Thái cổ…
+ Chữ Mông…
+ Chữ viết của các dân tộc thiểu số khác…
- Các vấn đề về: Ăn, ở, mặc, đi lại, giao tiếp…
5. Hệ thống tri thức bản địa của các dân tộc
Tây Bắc…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc về bảo
vệ nguồn nước…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc về bảo
vệ rừng…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc về giữ
gìn vệ sinh bản mường…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc trong
các lĩnh vực khác…
Tìm hiểu thực tế địa phương để nhận diện và
tiếp cận văn hóa Tây Bắc, cách ứng xử...
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