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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số            /QĐ-ĐHĐN ngày       tháng       năm 2021 

của Giám đốc Đại học Đà Nẵng) 

I. Thông tin chung 

1. Tên chương trình đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - INFORMATION 

TECHNOLOGY 

2. Trình độ đào tạo: Đại học 

3. Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   Mã ngành: 7480210 

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT đáp ứng các điều kiện theo đề án 

tuyển sinh hàng năm của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tại Kon Tum. 

5. Thời gian đào tạo: theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện 

học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm. 

6. Loại hình đào tạo: chính quy 

7. Số tín chỉ: 138 (Chưa bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc Phòng) 

8. Thang điểm:  

- Thang điểm 10 được sử dụng để đánh giá học phần bao gồm các điểm thành phần, 

điểm thi cuối kỳ và điểm học phần. Điểm học phần bằng tổng các điểm thành phần nhân 

với trọng số tương ứng.  

- Thang điểm chữ dùng để phân loại kết quả học dựa trên điểm học phần.   

- Thang điểm 4 được dùng khi tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình 

chung tích lũy để đánh giá kết quả học tập của sinh viên sau mỗi học kỳ và cho điểm tổng 

kết quả học tập của sinh viên. 

Bảng 1. Hệ thống thang điểm của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 

Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm chữ Thang điểm 4 

Đạt 

Giỏi 8,5- 10 A 4 

Khá 7,0-8,4 B 3 

Trung bình 5,5- 6,9 C 2 

Trung bình yếu 4,0-5,4 D 1 

Không đạt Kém < 4,0 F 0 

9. Điều kiện tốt nghiệp: sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều 

kiện sau:  

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không 

đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;  
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- Tích lũy đủ số tín chỉ và số học phần của Chương trình đào tạo (CTĐT); 

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;  

- Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào 

tạo chính và các điều kiện khác do Giám đốc quy định;  

- Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh đối với các ngành đào tạo không chuyên 

về quân sự và hoàn thành học phần giáo dục thể chất (GDTC) đối với các ngành không 

chuyên về thể dục - thể thao;  

- Đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; 

- Đạt chuẩn công nghệ thông tin theo quy định của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; 

- Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện 

tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học. 

10.  Văn bằng tốt nghiệp: cử nhân Công nghệ Thông tin 

11.  Vị trí việc làm 

Các công việc có thể đảm nhận 

- Lập trình viên, kiểm duyệt chất lượng phần mềm tại các công ty phần mềm. 

- Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng tại các doanh 

nghiệp, đơn vị sự nghiệp có ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT). 

- Chuyên viên hệ thống thông tin quản lý, điều phối các dự án CNTT tại các doanh 

nghiệp, đơn vi sự nghiệp có ứng dụng CNTT. 

- Giảng dạy Công nghệ thông tin ở các cơ sở đào tạo các cấp. 

12. Khả năng nâng cao trình độ 

- Sinh viên có thể học chuyên ngành 2 hoặc văn bằng 2 ở các chuyên ngành phù hợp với 

ngành đào tạo. 

- Sinh viên có thể theo học các chương trình sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ..). 

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp ở các vị trí cao như Trưởng nhóm lập trình, Giám 

đốc kỹ thuật…  

13. Chương trình tham khảo và đối sánh 

TT 

Tên chương trình đào 

tạo đã tham khảo và 

đối sánh 

Trường đại học 

Hình thức 

(đánh dấu X) 

Tham 

khảo 

Đối 

sánh 

1 Công nghệ thông tin Bách Khoa Đà Nẵng x  

2 Công nghệ thông tin Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng x  

Chương trình đào tạo ngành CNTT tham khảo các chương trình đạo tạo ngành CNTT 

của 02 trường (Đại học Bách Khoa và Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng) với 
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sự tương đồng về thời gian, cấu trúc, mục tiêu và chuẩn đầu ra của các chương trình đào 

tạo. Do đặc thù của Phân hiệu, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin không có 

chuyên ngành cụ thể nên không có sự đối ứng cần thiết để thực hiện đối sánh. 

II. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân ngành Công Nghệ Thông Tin có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý 

thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp, nắm vững lý thuyết, thành thạo các kỹ năng 

cơ bản của ngành CNTT; có nền tảng kiến thức chuyên sâu về CNTT và khả năng sử dụng 

tiếng Anh nhằm thích nghi với nền kinh tế thị trường đa dạng, luôn biến động, có thể hội 

nhập được vào nền công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; có một trình độ vững 

chắc để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

PO1. Có kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế - chính trị - khoa học tự nhiên và khoa 

học xã hội. 

PO2. Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về CNTT để phân tích, thiết kế, quản trị và 

vận hành các hệ thống CNTT. 

PO3. Có khả năng tạo ra và đánh giá chất lượng các sản phẩm CNTT. 

PO4. Có năng lực ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm cần thiết phục vụ học tập và công 

tác chuyên môn trong lĩnh vực CNTT. 

PO5: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, nghề nghiệp; Có trách nhiệm xã hội và ý thức 

phục vụ cộng đồng. 

PO6: Có thái độ và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả cao. 

2. Chuẩn đầu ra 

PLO1. Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn. 

PLO2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành để xác định và giải quyết các vấn đề 

trong các hệ thống CNTT. 

PLO3. Xây dựng được các sản phẩm ứng dụng thực tế. 

PLO4. Phân tích và đánh giá được chất lượng hoạt động của các hệ thống CNTT. 

PLO5. Có khả năng nghiên cứu, nắm bắt kiến thức công nghệ mới thuộc lĩnh vực CNTT. 

PLO6. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và giải quyết công việc. 

PLO7. Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và báo cáo kết quả. 

PLO8. Có kỹ năng tổ chức làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. 

PLO9. Tuân thủ và chấp hành pháp luật, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. 

PLO10. Có tác phong công nghiệp, làm việc khoa học và tinh thần học tập suốt đời. 
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3. Mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

Bảng 3: Mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT 

      Chuẩn đầu ra 
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PO1 X        X  

PO2 X X X X X      

PO3 X X X X X      

PO4      X X X  X 

PO5 X        X X 

PO6       X X X X 

III. Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo 

1. Cấu trúc 

Kiến thức toàn khóa học: 138 tín chỉ  + Giáo dục thể chất (4 TC) và Giáo dục An ninh 

Quốc phòng (165 tiết) không tích lũy. Cấu trúc chương trình đào tạo được thể hiện trong 

bảng 4.   

Bảng 4: Cấu trúc chương trình đào tạo ngành CNTT 

STT NỘI DUNG SỐ 

TÍN 

CHỈ 

TỶ 

LỆ 

1 Kiến thức giáo dục đại cương 38 27.5% 

1.1. Khoa học chính trị 11 8.0% 

1.2. Pháp luật 2 1.4% 

1.3. Toán – Thống kê – Tin học 10 7.2% 

1.5. Kỹ năng 3 2.2% 

1.6. Ngoại ngữ 12 8.7% 

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 100 72.5% 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành 35 25.4% 

2.3. Kiến thức ngành & chuyên ngành  65 47.1% 

Tổng cộng 138 100% 

1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 

Khối kiến thức giáo dục đại cương gồm 38 tín chỉ, cung cấp cho người học:  

- Kiến thức hệ thống triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác -

Lênin, những kiến thức cơ bản và hệ thống về tư tường Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể vận dụng các nguyên lý cơ bản, tư tưởng, đường lối 

để giải thích các hiện tượng, quá trình kinh tế - xã hội.  
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- Chính sách và pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, xã hội nói chung và 

trong hoạt động của doanh nghiệp nói riêng.  

- Tư duy toán học, có thể vận dụng các kiến thức toán, thống kê để đo lường, đánh 

giá các đại lượng kinh tế và kỹ thuật.  

- Hệ thống các kiến thức tổng quát về ngành CNTT;  

- Các kỹ năng mềm cần thiết trong giao tiếp, ứng xử, làm việc nhóm, giải quyết vấn 

đề,… 

- Năng lực ngoại ngữ để giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế.  

1.2. Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm 100 tín chỉ được chia thành 2 khối kiến thức: 

kiến thức cơ sở ngành (35 tín chỉ) và kiến thức ngành & chuyên ngành (65 tín chỉ) 

- Kiến thức cơ sở ngành (35 tín chỉ), cung cấp cho sinh viên: những kiến thức cơ bản 

về CNTT, những vấn đề chủ yếu mà người học có thể áp dụng CNTT để giải quyết. 

- Kiến thức ngành & chuyên ngành (65 tín chỉ), cung cấp cho sinh viên các kiến thức 

chuyên sâu về lĩnh vực CNTT, chủ yếu là các kiến thức về phát triển các sản phẩm phần 

mềm. 

Nhìn chung, các khối kiến thức được thiết kế nhằm mang lại cho sinh viên các kiến 

thức nền tảng rộng và các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực CNTT, giúp sinh viên đạt 

được các chuẩn đầu ra cần thiết của chương trình đào tạo.  

Bảng 5: Ma trận liên hệ giữa các khối kiến thức và chuẩn đầu ra 

 Khối kiến thức 

Chuẩn đầu ra 
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1. Kiến thức giáo dục đại 

cương          
 

1.1. Khoa học chính trị x          

1.2. Pháp luật x          

1.3. Toán – Thống kê   x      x  

1.5. Kỹ năng     x x x   x 

1.6. Ngoại ngữ      x  x   

2. Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp          
 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành x x x  x x    x 

2.3. Kiến thức ngành & 

chuyên ngành  
 x x x x  x  x x 
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2. Danh sách học phần 

Bảng 6: Danh sách học phần thuộc chương trình ngành CNTT 

STT Khối kiến thức 

Số tín chỉ/ Số tiết phân bổ 
Loại học 

phần Học 

kỳ Tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

1 
Kiến thức giáo dục đại 

cương 
38             

  Triết học Mác-Lênin 3 35 10 90 X   1 

  
Kinh tế chính trị Mác-

Lênin 
2 23 7 60 X   2 

  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 23 7 60 X   4 

  
Lịch sử Đảng cộng sản 

Việt Nam 
2 22 8 60 X   5 

  
Chủ nghĩa Xã hội khoa 

học 
2 22 8 60 X   3 

  Pháp luật đại cương 2 20 10 60 X   1 

  Tiếng anh 1 3 12 33 90 X   2 

  Tiếng anh 2 3 12 33 90 X   3 

  Tiếng anh 3 3 12 33 90 X   4 

  Tiếng anh 4 3 12 33 90 X   5 

  Tin học văn phòng 3 30 15 30 X   1 

  Giải tích 3 45 0 90 X   1 

  Đại số tuyến tính 2 30 0 60 X   2 

  Xác suất thống kê 2 30 0 60 X   3 

  Kỹ năng giao tiếp 1 8 7 30 X  1 

 
Kỹ năng lập kế hoạch và 

quản lý thời gian 
1 6 9 30 X  2 

 Kỹ năng làm việc nhóm 1 12 3 30 X  4 

  Giáo dục thể chất 1 1       X   1 

  Giáo dục thể chất 2 1       X   2 

  Giáo dục thể chất 3 1       X   3 

  Giáo dục thể chất 4 1       X   4 

  Giáo dục quốc phòng 
4 

tuần 
      X   2 

2 
Kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp 
100             

2.1 Kiến thức cơ sở ngành 35             

 
Nhập môn ngành Công 

nghệ thông tin 
1 15 0 30 X  1 

 Kỹ thuật Lập trình 4 30 15 90 X  1 

 Tư duy thiết kế 1 10 5 30 X  1 

  Toán rời rạc 3 45 0 90 X   2 

  Lập trình cơ bản với C  4 45 15 120 X   2 
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Cấu trúc dữ liệu & giải 

thuật 
4 45 15 120 X   2 

  Cơ sở dữ liệu I 3 30 15 90 X   3 

  Mạng Máy tính 3 30 15 90 X   3 

  Cấu trúc máy tính 2 15 15 60 X   3 

  Thiết kế Web 3 30 15 90 X   3 

 Lý thuyết đồ thị 2 30 0 60 X  3 

 
Lập trình hướng đối 

tượng 
3 30 15 90 X  4 

 Tiếng Anh chuyên ngành 2 15 15 60 X  6 

2.2 
Kiến thức ngành & 

chuyên ngành 
65             

2.2.1 Học phần bắt buộc 38             

  Cơ sở dữ liệu II 3 30 15 90 X  4 

  Lập trình Web nâng cao 4 45 15 90 X  4 

 Đồ họa ứng dụng 2 10 20 60 X  4 

 Thực tập công nhân 2 0 30 60 X  4 

  
Phân tích thiết kế hệ 

thống hướng đối tượng 
3 15 30 90 X  5 

  Lập trình Java 4 45 15 90 X  5 

 Quản trị mạng 3 30 15 90 X  5 

  Lập trình Python 4 45 15 120 X  5 

 Công nghệ phần mềm 3 30 15 90 X  6 

 
Lập trình trên thiết bị di 

động 
3 30 15 90 X  6 

 Đồ án phần mềm 2 0 30 60 X  6 

 
Học kỳ doanh nghiệp 

CNTT 
5 0 75 150 X  7 

2.2.2 
Học phần tự chọn  

(chọn 17 TC) 
       

 CSDL phi quan hệ 3 30 15 90  X  

 Kiểm thử phần mềm 2 20 10 60  X  

 
Quản trị dự án phần 

mềm 
2 20 10 60  X  

 Trí tuệ nhân tạo 3 30 15 90  X  

 Mẫu thiết kế phần mềm 4 45 15 120  X  

 
Chuyên đề công nghệ 

Java 
2 15 15 60  X  

 Thương mại điện tử 3 30 15 90  X  

 
Thiết kế giao diện người 

dùng 
2 20 10 60  X  

 Đồ hoạ đa truyền thông 1 15 0 30  X  

 Thị giác máy tính 4 45 15 120  X  

 
Các hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
4 45 15 120  X  

http://fit.huflit.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/De-cuong-moi-Cac-he-quan-tri-CSDL.pdf
http://fit.huflit.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/De-cuong-moi-Cac-he-quan-tri-CSDL.pdf
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 Điện toán đám mây 4 45 15 120  X  

 Dữ liệu lớn 3 30 15 90  X  

 Học máy 4 45 15 120  X  

 Hệ điều hành 3 30 15 90  X  

 Chuyên đề phần mềm 2 0 30 60  X  

 An ninh mạng 2 30 0 60  X  

 Lập trình mạng 3 30 15 90  X  

2.3.3 Đồ án tốt nghiệp 10 0 150 300   8 

Tổng 138       

IV. Quy trình đào tạo và cách thức đánh giá 

1. Quy trình đào tạo 

Chương trình giảng dạy được xây dựng trên hệ thống tín chỉ cho phép sinh viên linh 

hoạt trong kế hoạch học tập cá nhân để có thể tốt nghiệp trong vòng 3 đến 6 năm. Mỗi năm 

học bao gồm hai học kỳ chính (giữa tháng 8 đến cuối tháng 6) và học kỳ mùa hè (đầu tháng 

7 đến giữa tháng 8). Trong 1,5 năm đầu tiên, sinh viên sẽ học đa số các học phần thuộc 

khối kiến thức chung, khối kiến thức cơ sở ngành; các học phần thuộc kiến thức chuyên 

ngành và  kiến thức bổ trợ sẽ được bố trí vào 2,5 năm tiếp theo; và sinh viên phải tham gia 

thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp trong học kỳ cuối. 

2. Cách thức đánh giá 

2.1. Đánh giá kết quả học tập 

a. Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ hoặc sau từng năm học, 

dựa trên kết quả các học phần nằm trong yêu cầu của chương trình đào tạo mà sinh viên đã 

học và có điểm theo các tiêu chí sau đây: 

- Tổng số tín chỉ của những học phần mà sinh viên không đạt trong một học kỳ, trong 

một năm học, hoặc nợ đọng từ đầu khoá học; 

- Tổng số tín chỉ của những học phần mà sinh viên đã đạt từ đầu khóa học (số tín chỉ 

tích lũy), tính cả các học phần được miễn học, được công nhận tín chỉ; 

- Điểm trung bình của những học phần mà sinh viên đã học trong một học kỳ (điểm 

trung bình học kỳ), trong một năm học (điểm trung bình năm học) hoặc tính từ đầu khóa 

học (điểm trung bình tích lũy), tính theo điểm chính thức của học phần và trọng số là số tín 

chỉ của học phần đó. 

b. Để tính điểm trung bình, điểm chữ của học phần được quy đổi về điểm số như dưới 

đây.  

A quy đổi thành 4; 

B quy đổi thành 3; 

C quy đổi thành 2; 

D quy đổi thành 1; 

F quy đổi thành 0. 
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c. Sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm 

học hoặc điểm trung bình tích lũy như sau: 

- Theo thang điểm 4: 

Từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc; 

Từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi; 

Từ 2,5 đến cận 3,2: Khá; 

Từ 2,0 đến cận 2,5: Trung bình; 

Từ 1,0 đến cận 2,0: Yếu; 

Dưới 1,0: Kém. 

- Theo thang điểm 10: 

Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc; 

Từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi; 

Từ 7,0 đến cận 8,0: Khá; 

Từ 5,0 đến cận 7,0: Trung bình; 

Từ 4,0 đến cận 5,0: Yếu; 

Dưới 4,0: Kém. 

2.2. Đánh giá học phần 

a. Đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu hai điểm thành phần, đối 

với các học phần có khối lượng nhỏ hơn 02 tín chỉ có thể chỉ có một điểm đánh giá. Các 

điểm thành phần được đánh giá theo thang điểm 10. Phương pháp đánh giá, hình thức đánh 

giá và trọng số của mỗi điểm thành phần được quy định trong đề cương chi tiết của mỗi 

học phần. Hình thức đánh giá trực tuyến được áp dụng khi đảm bảo trung thực, công bằng 

và khách quan như đánh giá trực tiếp theo quy định của Đại học Đà Nẵng và Phân hiệu 

ĐHĐN tại Kon Tum. 

b. Điểm học phần được tính từ tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng, 

được làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại điểm chữ như Bảng 1. 

2.3. Phương pháp đánh giá học phần 

Các phương pháp đánh giá được áp dụng trong CTÐT CNTT gồm đánh giá sự tham gia 

trên lớp (in-class participation), bài tập (work assignment), thuyết trình (oral presentation), 

kiểm tra viết (written exam), kiểm tra trắc nghiệm (multiple-choice exam), bảo vệ và thi 

vấn đáp (oral exam), viết báo cáo (written report), đánh giá ngang hàng (peer assessment), 

báo cáo thực tập/khóa luận tốt nghiệp (graduation report/thesis). Áp dụng các phương pháp 

đánh giá phi truyền thống khác nhau thúc đẩy mức độ tư duy cao của sinh viên trong việc 

học. 

Hoạt động học tập của sinh viên được đánh giá theo các phương pháp phi truyền thống 

bằng cách sử dụng các phiếu đánh giá (rubrics) giúp sinh viên biết những gì họ được kỳ 

vọng trong mỗi tiêu chí đánh giá.  
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a) Ðánh giá sự tham gia trên lớp/chuyên cần (In-class participation):  

Ngoài thời gian tự học, sự tham gia thuờng xuyên của sinh viên cũng như những đóng 

góp của sinh viên trong học phần cũng phản ánh thái độ học tập của họ. Việc đánh giá 

chuyên cần không còn thực hiện một cách độc lập mà được kết hợp với đánh giá việc phát 

biểu xây dựng bài giảng trong giờ học.    

b) Ðánh giá bài tập (Work Assignment) 

Sinh viên được yêu cầu thực hiện một số nội dung liên quan đến bài học trong giờ học 

hoặc sau giờ học trên lớp. Các bài tập này có thể được thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm.   

c) Ðánh giá thuyết trình (Oral Presentation):  

Trong một số học phần thuộc CTÐT ngành CNTT, sinh viên được yêu cầu yêu làm việc 

theo nhóm để giải quyết một vấn đề, tình huống hay nội dung liên quan đến bài học và 

trình bày kết quả của nhóm mình truớc các nhóm khác. Hoạt động này không những giúp 

sinh viên đạt đuợc những kiến thức chuyên ngành mà còn giúp sinh viên phát triển các kỹ 

năng có thể chuyển đổi (transferable skills) như kỹ năng giao tiếp, thương lượng, làm việc 

nhóm.   

d) Kiểm tra viết (Written Exam):  

Theo phương pháp đánh giá này, sinh viên được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, làm bài 

tập hay đưa ra ý kiến cá nhân về những vấn đề chủ yếu liên quan đến các chuẩn đầu ra về 

kiến thức của học phần.      

e) Kiểm ra trắc nghiệm (Multiple Choice Exam):  

Phương pháp đánh giá này tương tự như phương pháp kiểm tra viết, sinh viên được yêu 

cầu trả lời các câu hỏi liên quan dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. Ðiểm khác là trong 

phương pháp đánh giá này sinh viên trả lời các câu hỏi yêu cầu dựa trên các gợi ý trả lời 

đã được thiết kế và in sẵn trong đề thi.   

f) Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam):  

Trong phương pháp đánh giá này, sinh viên được đánh giá thông qua phỏng vấn, hỏi 

đáp trực tiếp. Thời gian đánh giá được thực hiện định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ hoặc sau khóa 

học).  

g) Viết Báo cáo (Written Report):  

Sinh viên được đánh giá thông qua sản phẩm báo cáo của sinh viên, bao gồm cả nội 

dung trình bày trong báo cáo, cách thức trình bày thuyết minh, bản vẽ/ hình ảnh trong báo 

cáo.  

h) Ðánh giá ngang hàng (Peer Assessment):  

Trong phương pháp này, các sinh viên sẽ tự đánh giá kết quả bài tập hoặc bài kiểm tra 

của nhau dựa trên phổ điểm chuẩn của giảng viên. 

i) Thực hành (practices): trong 1 số học phần, người học được yêu cầu thực hành phát triển 

các kỹ năng thực hành nghề nghiệp.   
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k) Báo cáo thực tập/Khóa luận tốt nghiệp (Graduation Report/Thesis):  

Báo cáo thực tập tốt nghiệp hay khóa luận tốt nghiệp của sinh viên duợc đánh giá bởi 

giảng viên huớng dẫn và giảng viên phản biện bằng cách sử dụng các phiếu đánh giá 

(rubrics). 

V. Mô tả tóm tắt học phần 

STT 
Tên học 

phần 
Mô tả tóm tắt học phần 

CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC 

1 
Triết học 

Mác - Lênin 

Học phần này gồm có 3 chương. Chương 1 trình bày những nét khái 

quát nhất về triết học, triết học Mác - Lênin, và vai trò của triết học 

Mác - Lênin trong đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội 

dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất 

và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa 

duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của 

chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế xã hội; giai 

cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết 

học về con người. 

2 

Kinh tế 

chính trị 

Mác - Lênin 

Học phần này gồm 6 chương: Trong đó Chương 1 bàn về đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác- 

Lênin. Chương 2 đến chương 6 trình bày nội dung cốt lõi của Kinh 

tế chính trị Mác-Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể các vấn 

đề như: hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị 

trường; Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh 

tranh và độc trong nền kinh tế thị trường.; Kinh tế thị trường định 

hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế; Công nghiệp hóa, Hiện 

đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

3 

Chủ nghĩa 

xã hội khoa 

học 

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm 7 chương: chương 1, 

trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã 

hội khoa học (quá trình hình thành, phát triển của Chủ nghĩa xã hội 

khoa học); từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ 

bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học theo mục tiêu môn học. 

4 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có 6 chương, cung cấp cho 

sinh viên kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp 

nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Về cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì 

nhân dân; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Văn hóa, con 

người; Đạo đức. 
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5 

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên 

sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên 

cứu, học tập Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ 

thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo 

cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn 

thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh 

đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi 

mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các 

hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của 

Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng 

và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp 

phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

6 
Pháp luật 

đại cương 

Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản nhất về Nhà nước và Pháp luật gồm: Những vấn đề chung về 

Nhà nước và pháp luật như Bộ máy nhà nước, Quy phạm pháp luật 

và Quan hệ pháp luật, Vi phạm pháp luật… 

7 Tiếng Anh 1 

Học phần Tiếng Anh 1 nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức và kỹ năng cơ bản để có thể giao tiếp thành công ở cấp độ A1. 

Về kiến thức, học phần này bao gồm các kiến thức về từ vựng liên 

quan gia đình, thời trang, công nghệ, thể thao; về thì cơ bản như thì 

hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, thì tương lai với 

will&going to; về các kĩ năng từ như danh từ số ít, danh từ số nhiều, 

tính từ có tiền tố phủ định, ngữ động từ, hậu tố; về cấu trúc viết hồ 

sơ cá nhân, bài tường thuật, email thân mật. Về kỹ năng, học phần 

tập trung vào tất cả 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết. 

Ngoài ra, học phần cũng cấp cho người học cơ hội để thực hành 

giao tiếp và giúp cải thiện kỹ năng tự học tiếng Anh thông qua việc 

cung cấp các tài liệu phù hợp và các kỹ thuật học tiếng Anh được 

dùng trong quá trình học. 

8 Tiếng Anh 2 

Học phần Tiếng Anh 2 nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức và kỹ năng cơ bản để có thể giao tiếp thành công ở cấp độ A2. 

Về kiến thức, học phần này bao gồm các kiến thức từ vựng về các 

chủ điểm như cảm xúc, phong cảnh, quảng cáo, games, sức khỏe; 

về thì cơ bản như thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; về các kĩ 

năng từ như tính từ đuôi –ing/-ed, cách thành lập các loại từ; tính từ  

có tiền tố phủ định, cụm động từ; về cấu trúc viết thư thân mật, đoạn 

văn miêu tả và bài báo. Về kỹ năng, học phần tập trung vào tất cả 4 

kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, học phần cũng 

cấp cho người học cơ hội để thực hành giao tiếp và giúp cải thiện 



 13 

   

kỹ năng tự học tiếng Anh thông qua việc cung cấp các tài liệu phù 

hợp và các kỹ thuật học tiếng Anh được dùng trong quá trình học. 

9 Tiếng Anh 3 

Học phần Tiếng Anh 3 nhắm trang bị cho người học những kiến 

thức và kỹ năng để có thể giao tiếp thành công ở cấp độ A2. Về kiến 

thức, học phần này bao gồm các kiến thức về cách sử dụng Will/ be 

going to, câu điều kiện loại 1&2, các thì hiện tại hoàn thành, quá 

khứ hoàn thành và câu tường thuật; viết thư mời, email, blog về 

chuyến du lịch và cấu trúc bài luận trình bày quan điểm cá nhân; từ 

vựng về nghề nghiệp, kỳ nghỉ, các cụm động từ. Về kỹ năng, học 

phần này tập trung vào tất cả 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và 

viết. Ngoài ra, học phần cũng cung cấp cho người học nhiều cơ hội 

để thực hành tiếng Anh cho các mục đích giao tiếp thực tế và giúp 

cải thiện kỹ năng tự học tiếng Anh thông qua việc cung cấp các tài 

liệu phù hợp và mô phạm các kỹ thuật (phương pháp) học tiếng Anh 

trong quá trình dạy-học. 

10 Tiếng Anh 4 

Học phần Tiếng Anh 4 nhằm phát triển các kiến thức và kỹ năng đã 

được học trong học phần Tiếng Anh 3 và cung cấp thêm kiến thức 

để người học có thể giao tiếp thành công ở cấp độ B1. Về kiến thức, 

học phần Tiếng Anh 4 bao gồm: (a) các thì quá khứ; thì hiện tại 

hoàn thành, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn; cấu trúc ‘used to’; các 

động từ khiếm khuyết; tương lai hoàn thành và tương lai tiếp diễn; 

(b) gia đình và thế hệ; hoạt động và xu hướng giải trí; con người và 

hoạt động của con người; danh từ ghép, tính từ ghép và cụm động 

từ có giới; (c) cấu trúc văn bản: lời nhắn, văn miêu tả, văn nghị luận; 

và (c) 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, học 

phần cũng cấp cho người học nhiều cơ hội để thực hành tiếng Anh 

cho các mục đích giao tiếp thực tế và giúp cải thiện kỹ năng tự học 

tiếng Anh thông qua việc cung cấp các tài liệu phù hợp và mô phạm 

các kỹ thuật (phương pháp) học tiếng Anh được trong quá trình dạy-

học. 

11 
Giáo dục 

thể chất 

Học phần giáo dục thể chất trang bị cho người học những kiến thức 

cơ bản về giáo dục thể chất, các kỹ thuật, phương pháp tập luyện 

nhằm rèn luyện và nâng cao sức khỏe, thẩm mỹ. Người học có thể 

chọn những học phần yêu thích để luyện tập phù hợp với thể lực 

của bản thân. 

12 

Giáo dục 

quốc phòng 

- an ninh 

Học phần trang bị cho người học hiểu biết cơ bản về chủ trương, 

đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội. 

Nắm được kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh trong 
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tình hình mới. Thực hiện kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật 

quân sự cấp trung đội, biết sử dụng súng ngắn và 1 số loại vũ khí 

bộ binh thường dùng. Môn học được phân thành 4 học phần: Phần 

1 - Đường lối quốc phòng an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Phần 2 - Công tác Quốc phòng an ninh, Phần 3 - Quân sự chung, 

chiến thuật, kỹ thuật bắn súng  và sử dụng lựu đạn, Phần 4 - Hiểu 

biết chung về quân, binh chủng. 

13 
Tin học văn 

phòng 

Học phần Tin học văn phòng được giảng dạy ở năm thứ nhất đối 

với tất cả sinh viên các ngành không chuyên tin học. Học phần Tin 

học văn phòng củng cố và cung cấp kiến thức tổng quan về công 

nghệ thông tin và máy tính; kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính 

và các phần mềm thông dụng cơ bản trên máy tính cá nhân như hệ 

điều hành Windows 10 và bộ phần mềm tin học văn phòng phổ biến 

nhất hiện nay là Microsoft Office phiên bản 2013 trở lên bao gồm: 

trình soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel và trình chiếu 

PowerPoint. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể áp 

dụng để làm những báo cáo, bảng thống kê và slide thuyết trình 

phục vụ cho các môn học tiếp theo trong chương trình đào tạo và 

cho công việc sau khi tốt nghiệp. 

14 
Kỹ năng 

giao tiếp 

Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng tạo lập, duy trì, phát 

triển một nhóm làm việc có hiệu quả, các kỹ năng để người học có 

khả năng thực hành giao tiếp một cách hiệu quả, có đạo đức và đúng 

pháp luật và các kỹ năng để tạo động lực cũng như quản lý thời gian 

hiệu quả. 

15 Giải tích 

Học phần này là thuộc khối kiến thức đại cương, nhằm trang 

bị cho sinh viên những kiến thức giải tích cổ điển cơ bản: hàm số, 

giới hạn của hàm số; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số; 

của hàm số nhiều biến số, tích phân và ứng dụng; phương trình vi 

phân; chuỗi số và chuỗi hàm. 

16 
Kỹ thuật lập 

trình 

Học phần sẽ giới thiệu một số kiến thức, kỹ năng được sử dụng 

trong quá trình giải quyết một bài toán tin học cơ bản trên máy tính 

như: biểu diễn dữ liệu, kỹ thuật điều khiển vòng lặp, kỹ thuật xử lý 

cho từng loại dữ liệu, cách tổ chức chương trình theo ba nguyên lý 

lập trình hướng đối tượng. Sau khi hoàn thành môn học này, sinh 

viên sẽ được trang bị nền tảng vững chắc ban đầu về lập trình, từ đó 

sinh viên có thể tự học thêm những kỹ thuật lập trình nâng cao khác, 

cũng như tạo cơ sở để sinh viên có thể tiếp thu tốt các học phần 

khác. 
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17 

Nhập môn 

ngành 

CNTT 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức đặc trưng cơ bản của 

ngành Công nghệ thông tin, lộ trình học để nắm vững kiến thức, kỹ 

năng và phương pháp học tập trong 4 năm học, các vị trí việc làm 

sau khi tốt nghiệp và nhu cầu nhân lực ngành CNTT hiện tại và 

trong tương lai. Sinh viên được cung cấp các kỹ năng học đại học, 

chuẩn bị nền tảng kiến thức và kỹ năng trong tương lai. 

18 
Tư duy thiết 

kế 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thiết kế như: 

định nghĩa về thiết kế, tư duy thiết kế; lý do cần phải có tư duy thiết 

kế; đặc điểm và quy trình của tư duy thiết kế... Sinh viên được cung 

cấp một số nguyên tắc trong thiết kế cơ bản để  chuẩn bị nền tảng 

cho việc học các học phần chuyên ngành tiếp theo như thiết kế 

website và các ứng dụng di động để đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày 

càng cao của các phần mềm công nghệ trong thời đại chuyển đổi số 

4.0. 

19 
Đại số tuyến 

tính 

Học phần được kết cấu thành 4 chương: 

- Chương I: Ma trận và định thức, bao gồm các kiến thức về ma trận 

và định thức, ma trận nghịch đảo. 

- Chương II: Hệ phương trình tuyến tính, bao gồm các kiến thức về 

hệ phương trình tuyến tính tổng quát và hệ phương trình tuyến tính 

thuần nhất, đặc biệt là các phương pháp giải hệ phương trình tuyến 

tính. 

- Chương III: Không gian vector, bao gồm các kiến thức về không 

gian vector, không gian vector con, hạng của một hệ vector và hạng 

của ma trận. 

- Chương IV: Ánh xạ tuyến tính, bao gồm các kiến thức về ánh xạ 

tuyến tính, trị riêng và vector riêng của ma trận và ánh xạ tuyến tính, 

chéo hóa ma trận. 

20 Toán rời rạc 

Sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản về phép đếm, quan hệ, 

thuật toán và đại số Boole. Sinh viên có thể vận dụng kiến thức và 

kỹ năng, quy luật suy luận logic vào trong cuộc sống và trong kỹ 

thuật máy tính. 

21 
Lập trình cơ 

bản với C 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng lập trình cơ 

bản với ngôn ngữ C. 

22 

Cấu trúc dữ 

liệu & Giải 

thuật 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về cấu trúc dữ liệu và 

giải thuật, các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật cơ bản. Giúp cho 

sinh viên hiểu được mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật, 

từ đó biết cách chọn cấu trúc dữ liệu thích hợp cho thuật giải. Mặt 

khác, hướng dẫn sinh viên xây dựng thuật giải, phân tích đánh giá 

tính hiệu quả của thuật giải và nâng cao kỹ năng lập trình. 
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23 
Xác suất 

thống kê 

Học phần này gồm các nội dung về xác suất và thống kê toán: 

-    Lý thuyết xác suất, biến ngẫu nhiên rời rạc và một số luật phân 

phối xác suất. 

-   Lý thuyết mẫu và các bài toán cơ bản của thống kê như ước lượng 

về một trung bình và một tỷ lệ, kiểm định giả thuyết về một trung 

bình và một tỷ lệ. 

-    Hồi quy và tương quan. 

24 
Cơ sở dữ 

liệu 1 

Môn học này nhằm trang bị kiến thức nền tảng về cơ sở dữ liệu, nhu 

cầu tổ chức dữ liệu, xử lí dữ liệu và khai thác dữ liệu. Thông qua 

môn học này sinh viên có cái nhìn khái quát khi tiếp cận xây dựng 

hệ thống phần mềm quản lý và đây là môn nền tảng để sinh viên 

tiếp tục học trong chuyên ngành liên quan đến quản lý và khai thác 

dữ liệu. Về nội dung, sinh viên được trang bị kiến thức để xây dựng 

mô hình thực thể kết hợp, các khái niêm về mô hình quan hệ và cách 

chuyển đổi từ mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ; ngôn 

ngữ khai thác dữ liệu bằng đại số quan hệ và Structured Query 

Language (SQL) cũng như cách ánh xạ từ đại số quan hệ sang SQL; 

các loại ràng buộc toàn vẹn trên mô hình quan hệ; tối ưu câu hỏi 

trên đại số quan hệ. 

25 
Mạng máy 

tính 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về mạng. Thông qua 

học phần, sinh viên sẽ nắm được các kiến thức nền tảng trong lĩnh 

vực mạng máy tính và truyền thộng, vận dụng được kiến thức và kỹ 

năng về hệ thống mạng máy tính và thực tế. Áp dụng kiến thức đã 

học để quản trị và bảo trì các mạng LAN vừa và nhỏ. 

26 
Cấu trúc 

máy tính 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản bao gồm: 

- Khái niệm chung liên quan đến kiến trúc và tổ chức máy tính,  

- Các thành phần chính của máy tính, nguyên lý Von Neuman, 

các chức năng chính của máy tính,  

- Sơ lược về liên kết trong máy tính, tổ chức và kiến trúc các hệ 

thống bus,  

- Các khái niệm, kiến trúc của bộ nhớ chính, bộ nhớ cache và 

các thiết bị lưu trữ dữ liệu,  

- Tập lệnh và các phương thức truy cập dữ liệu trong bộ nhớ,  

Tổ chức và các chức năng của bộ vi xử lý CPU. 

27 
Thiết kế 

Web 

Học phần Thiết kế Web giới thiệu cho sinh viên các kiến thức cơ 

bản để xây dựng website dùng ngôn ngữ HTML kết hợp với CSS 

và JavaScript. Sinh viên được rèn luyện các kỹ năng thiết kế website 

tĩnh kết hợp thiết kế đồ họa bằng Photoshop. 

28 
Lý thuyết 

đồ thị 

Học phần Lý thuyết đồ thị cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ 

bản về đồ thị như đỉnh của đồ thị, cạnh của đồ thị, bậc của đỉnh, 

đường đi, chu trình, …, Sinh viên cũng được học một số định lý cơ 
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bản trong lý thuyết đồ thị. Dựa trên các khái niệm, các định lý này, 

sinh viên sẽ được học các thuật toán để giải quyết các bài toán trên 

đồ thị như tìm đường đi giữa hai đỉnh, giữa mọi cặp đỉnh, tìm đường 

đi ngắn nhất, tìm cây khung nhỏ nhất, … Bên cạnh đó, Lý thuyết đồ 

thị là học phần cung cấp cho sinh viên một mô hình toán học để mô 

hình hóa các đối tượng trong thực tế (bằng các đỉnh trong đồ thị), 

mô hình hóa các mối quan hệ giữa các đối tượng trong thực tế (bằng 

các canh hay cung trong đồ thị), rồi sau đó giải quyết các bài toán 

trong thực tế bằng cách áp dụng các thuật toán đã được xây dựng 

trong lý thuyết đồ thị và giải bài toán thực tế đó trên máy tính. 

29 

Lập trình 

hướng đối 

tượng 

Học phần cung cấp kiến thức nền tảng của phương pháp lập trình 

hướng đối tượng và dùng ngôn ngữ lập trình Java để cài đặt và minh 

họa cho phương pháp lập trình này. Trước tiên, học phần giới thiệu 

ý tưởng cơ bản của phương pháp lập trình hướng đối tượng và các 

khái niệm quan trọng của phương pháp lập trình này bao gồm: đối 

tượng (object), lớp (class), thuộc tính (attitude), phương thức 

(method), tính trừu tượng (abtraction), tính đóng gói 

(encapsulation), tính đa hình (polymorphism) và tính kế thừa 

(inheritance). Sau đó, người học sẽ được giới thiệu ngôn ngữ lập 

trình Java và dùng ngôn ngữ này để cài đặt minh họa các khái niệm 

của phương pháp lập trình hướng đối tượng. 

30 
Cơ sở dữ 

liệu 2 

Học phần này nhằm hỗ trợ cho sinh viên nắm vững kiến thức chuyên 

sâu về cơ sở dữ liệu quan hệ cụ thể như: các loại phụ thuộc hàm, 

các dạng chuẩn trong mô hình CSDL và vai trò của phụ thuộc hàm 

trong thiết kế dữ liệu. Hiểu rõ các giai đoạn thiết kế CSDL từ phân 

tích yêu cầu, mô hình hóa lược đồ thực thể kết hợp, thiết kế quan 

niệm đến thiết kế vật lý. Biết vận dụng kiến thức này để đánh giá 

chất lượng của một mô hình cơ sở dữ liệu đã thiết kế sẵn và có khả 

năng thiết kế một cơ sở dữ liệu tốt dựa trên các dạng chuẩn và tính 

toán tối ưu khi cài đặt vật lý. Ngoài ra, sinh viên còn biết thêm về 

các cơ sở dữ liệu khác như NoSQL và NewSQL… 

31 

Lập trình 

Web nâng 

cao 

Học phần trang bị cho người học kỹ năng tổng hợp các kiến thức về 

lập trình web, thao tác cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống, 

đồng thời tiếp cận môi trường phát triển các ứng dụng web trên nền 

tảng ASP.NET MVC để có thể xây dựng một ứng dụng web cụ thể 

cho các cơ quan, tổ chức. 

32 
Đồ họa ứng 

dụng 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đồ họa nền 

vector và bitmap thông qua chương trình đồ họa Corel Draw. Từ 

đó, sinh viên ứng dụng các phần mềm này vào chuyên ngành Công 
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nghệ thông tin để phác thảo mẫu, vẽ thiết kế và hiệu chỉnh màu sắc 

các mẫu thiết kế quảng cáo, ứng dụng, website… 

33 
Thực tập 

công nhân 

Học phần giúp sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học vào thực 

tế tại các đơn vị thực tập. Tùy nhiệm vụ tại đơn vị thực tập, sinh 

viên sẽ được phân công các công việc phù hợp. 

34 

Kỹ năng lập 

kế hoạch và 

quản lý thời 

gian 

Học phần cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về kỹ năng 

lập kế hoạch và quản lý thời gian, triển khai công việc hiệu quả, 

đúng tiến độ. 

35 

Phân tích 

thiết kế hệ 

thống 

hướng đối 

tượng 

Học phần cung cấp những kiến thức chính yếu cho các giai đoạn 

thiết kế và phân tích phần mềm. Thông qua học phần, sinh viên sẽ 

có cơ hội ôn lại các khái niệm liên quan đến phần mềm, các qui 

trình phát triển phần mềm, các kĩ thuật cơ bản trong lấy yêu cầu và 

phương pháp lập trình hướng đối tượng. Quan trọng hơn, học phần 

sẽ chú trọng đến kĩ thuật phân tích và thiết kế phần mềm theo hướng 

đối tượng thông qua sử dụng các lược đồ UML. Môn học sẽ giới 

thiệu các kiến trúc phần mềm thông dụng cũng như giới thiệu một 

số phương pháp để đảm bảo tính linh hoạt cũng như khả năng mở 

rộng phần mềm trong tương lai. 

36 
Lập trình 

Java 

Lập trình Java là học phần được xây dựng nhằm cung cấp những 

kiến thức chính yếu cho các giai đoạn mở rộng kỹ năng lập trình. 

Thông qua học phần, sinh viên sẽ có cơ hội ôn lại các khái niệm liên 

quan đến kỹ thuật lập trình, các kĩ thuật cơ bản trong lấy yêu cầu và 

phương pháp lập trình hướng đối tượng. Quan trọng hơn, học phần 

sẽ chú trọng đến kĩ thuật thích nghi và diễn đạt kỹ thuật lập trình ở 

ngôn ngữ. Môn học sẽ giới thiệu các kiến trúc cơ bản của J2EE, một 

nền tảng thông dụng cũng như mở rộng hướng lập trình phần mềm 

di động trên các thiết bị Android. 

37 
Quản trị 

mạng 

Học phần cung cấp các kiến thức về quản trị hệ thống mạng, chia 

sẽ, cấp quyền truy cập tài nguyên dùng chung cho người dùng trong 

hệ thống mạng. Với học phần này, sinh viên có khả năng triển khai, 

vận hành và quản trị được hệ thống mạng đối với mô hình mạng 

LAN vừa và nhỏ. 

38 

Kỹ năng 

làm việc 

nhóm 

Học phần được thiết kế trên cơ sở ba nội dung tổng quát 

- Kiến thức và kỹ năng tạo lập, duy trì, và phát triển một nhóm làm 

việc có hiệu quả thông qua các lý thuyết về: các giai đoạn của nhóm; 

vai trò và ảnh hưởng của từng cá nhân đến việc lãnh đạo nhóm. 

- Nhận thức mâu thuẫn và kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong nhóm 

- Kỹ năng lãnh đạo và quản trị nhóm và các yếu tố tâm lý – xã hội 

giúp cho một nhóm vận hành có hiệu quả nhất. 
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39 

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 

CNTT 

Học phần Tiếng Anh 4 nhằm giúp sinh viên sử dụng được tiếng Anh 

chuyên ngành để phục vụ công việc và học tập nâng cao trình độ. 

40 
Lập trình 

Python 

Kỹ thuật lập trình Python là một môn học tự chọn quan trọng để hỗ 

trợ cho định hướng Dữ liệu lớn và Khoa học dữ liệu thuộc ngành 

Công nghệ thông tin. Môn học gồm các nội dung chính như sau: (1) 

Giới thiệu khái quát lịch sử ngôn ngữ lập trình Python và vai trò của 

nó trong cách mạng công nghiệp 4.0. (2) Ngữ nghĩa cú pháp ngôn 

ngữ lập trình Python. (3) Nguyên lý hướng đối tượng trong Python. 

(4) Các thư viện phổ biến nhất hỗ trợ lập trình trong Python. (5) Xây 

dựng các ứng dụng bằng Python. Bên cạnh đó, môn học trang bị 

thêm một số kỹ năng hướng dẫn đọc tài liệu thành thạo, kỹ năng 

tiến hành nghiên cứu, kỹ năng viết báo cáo, trình bày thuyết minh 

đề tài và đặc biệt làm việc nhóm, phối hợp với nhau để hoàn thành 

thuyết minh đề tài. 

41 
Công nghệ 

phần mềm 

Học phần giới thiệu nhiều phương pháp khác nhau để có được góc 

nhìn tổng quan về các phương pháp xây dựng phần mềm:  

- Cung cấp sự hiểu biết về các quy trình công nghệ phần mềm và 

phương pháp căn bản trong việc xây dựng một phần mềm, hiểu biết 

về các tiêu chí chất lượng phần mềm đối với từng giai đoạn trong 

quy trình phát triển phần mềm.  

- Hướng dẫn phương pháp tiếp nhận yêu cầu, lập danh sách yêu cầu, 

phân tích yêu cầu, thiết kế yêu cầu và kỹ năng xây dựng một phần 

mềm cụ thể.  

- Giúp sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng của từng bước trong qui 

trình công nghệ phần mềm.  

- Giúp sinh viên có khả năng tự làm được một phần mềm cụ thể 

hoàn chỉnh. 

42 

Lập trình 

trên thiết bị 

di động 

Học phần được xây dựng nhằm cung cấp 

- Các kiến thức cần thiết để phát triển ứng dụng trên thiết bị di động  

- Cấu trúc hệ điều hành Android, các API cho lập trình ứng dụng  

- Quy trình thiết kế và xây dựng những thành phần ứng dụng trên 

thiết bị di động  

- Các kỹ thuật lập trình để xây dựng các ứng dụng cho thiết bị di 

động 

43 
Đồ án phần 

mềm 

Trong môn học này, sinh viên sẽ nhận các đề tài khác nhau từ các 

thầy cô trong Khoa và làm việc theo nhóm. Từ nội dung đề tài sinh 
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viên sẽ tiến hành khảo sát, nghiên cứu và đưa ra một kế hoạch chi 

tiết để giải quyết các vấn đề kĩ thuật bao gồm các bước: phân tích, 

đặc tả, hiện thực, kiểm tra, đánh giá và triển khai. Trong quá trình 

làm việc theo nhóm, kĩ năng trao đổi, phân chia công việc cũng 

đóng góp một vai trò quan trọng, các tài liệu ghi nhận tại từng buổi 

họp nhóm hay họp với giảng viên hướng dẫn cũng sẽ được ghi nhận 

để theo dõi quá trình làm việc. Khi kết thúc các nhóm sẽ hoàn thiện 

báo cáo và bảo vệ đồ án phần mềm. 

44 

Học kỳ 

doanh 

nghiệp 

CNTT 

Học phần giúp sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học vào thực 

tế tại các đơn vị thực tập. Tùy nhiệm vụ tại đơn vị thực tập, sinh 

viên sẽ được phân công các công việc phù hợp. 

45 
Đồ án tốt 

nghiệp 

Học phần giúp sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học vào thực 

tế bằng cách thực hiện các đề tài tốt nghiệp do sinh viên tự đề xuất 

hoặc được giao bới các giảng viên hướng dẫn. 

CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN 

46 

Cơ sở dữ 

liệu phi 

quan hệ 

Học phần CSDL phi quan hệ (Non-Relation Database) có chức 

năng bổ sung cho CSDL quan hệ, dữ liệu được lưu trữ trong 

những cấu trúc nhỏ, độc lập. Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về những cấu trúc cơ bản của XML và JSON, đồng thời 

triển khai những cấu trúc này trong các ứng dụng .NET, Java hay 

PHP. Đặc biệt những kiến thức về XML và JSON sẽ là cơ sở cho 

lập trình ứng dụng trên Android. 

47 
Kiểm thử 

phần mềm 

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về kiểm thử phần 

mềm, các qui trình kiểm thử phần mềm và các kiến thức cơ bản 

trong thiết kế và cài đặt kiểm thử phần mềm. Giúp sinh viên có 

khả năng thiết kế, kiểm thử và đánh giá hiệu quả một phần mềm. 

Ngoài ra, học phần này giới thiệu  một số công cụ hỗ trợ quản lý 

lỗi, kiểm thử tự động, làm nền tảng cho sinh viên có thể xây dựng 

được phần mềm có chất lượng cao. 

48 

Quản trị dự 

án phần 

mềm 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên khái niệm cơ bản về quản 

trị dự án phần mềm và các công việc cần thực hiện khi quản trị dự 

án. Các nội dung chính của học phần cung cấp cho sinh viên gồm: 

chuẩn bị dự án, lập kế hoạch, giám sát dự án, quản lý nhân sự, tài 

chính, cơ sở luật pháp… và kết thúc dự án. 
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49 
Trí tuệ nhân 

tạo 

Học phần sẽ tập trung vào giới thiệu các nội dung giúp sinh viên 

hiểu các khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo thông qua quá trình 

hình thành, các vấn đề và các ứng dụng của lĩnh vực trí tuệ nhân 

tạo trong thực tế. Bên cạnh đó, học phần giới thiệu các phương 

pháp giải quyết vấn đề thông qua các chiến lược Heuristic cùng 

với các bài toán cụ thể như: phân công công việc, xếp lịch, tìm lời 

giải cho một số trò chơi đối kháng. Phương pháp biểu diễn tri thức 

cơ bản và các khái niệm cơ bản về học máy, học sâu cũng được 

trình bày trong học phần giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về 

các phương pháp và ứng dụng đang được triển khai và những vấn 

đề còn hạn chế, yêu cầu trong tương lai. 

50 
Mẫu thiết kế 

phần mềm 

Học phần được xây dựng nhằm cung cấp các kiến thức liên quan 

đến phát triển phần mềm hướng đối tượng, quy trình phát triển 

phần mềm, đặc điểm phương pháp hướng đối tượng. Bên cạnh đó 

giúp sinh viên từng bước tiếp cận với việc sử dụng các nhóm mẫu 

thiết kế trong quá trình phát triển phần mềm hướng đối tượng: 

Nhóm cấu trúc đối tượng, nhóm khởi tạo đối tượng phức hợp, 

nhóm che dấu hành vi, giải thuật trong đối tượng phục vụ cho việc 

phát triển phần mềm theo hướng đối tượng và có tính kế thừa hơn. 

51 

Chuyên đề 

công nghệ 

Java 

Môn học này nhằm cung cấp kiến thức cũng như khả năng vận 

dụng của sinh viên về Công nghệ Java (J2EE, Spring và Struts): 

phân tích, thiết kế và ứng dụng công nghệ Java vào việc xây dựng 

Web hoặc ứng dụng. 

52 
Thương mại 

điện tử 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

thương mại điện tử, lợi ích và các điều kiện ứng dụng thương mại 

điện tử trong nền kinh tế. Sinh viên cũng được cung cấp những 

kiến thức về các mô hình và ứng dụng thương mại điện tử; các 

công cụ hỗ trợ thương mại điện tử. 

53 

Thiết kế 

giao diện 

người dùng 

Môn học này cung cấp các kiến thức cơ bản như: các nguyên tắc 

quan trọng của thiết kế giao diện người dùng, quá trình thiết kế 

giao diện, đánh giá thiết kế giao diện; bên cạnh việc giới thiệu một 

số dạng kỹ thuật thiết kế liên quan đến thực đơn, form fill-in, hộp 

hội thoại, tài liệu người dùng, giao diện tìm kiếm, mối liên hệ giữa 

giao diện người dùng với trực quan thông tin. 

54 

Đồ họa đa 

truyền 

thông 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về đồ họa đa truyền 

thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế, sáng tạo 

những sản phẩm mỹ thuật mang tính ứng dụng cao trong đời sống. 

Từ đó, sinh viên ứng dụng các phần mềm thiết kế vào chuyên 

ngành Công nghệ thông tin để phác thảo mẫu, vẽ thiết kế và hiệu 

chỉnh màu sắc các mẫu thiết kế ứng dụng điện thoại, website và 

quảng cáo… 
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55 
Thị giác 

máy tính 

Học phần Thị giác máy tính (Computer vision) cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức, kỹ năng về biểu diễn ảnh, các phép toán trên 

ảnh, các thuật toán xử lý trên ảnh, từ đó xây dựng được hệ thống 

có khả năng hiểu bức ảnh. Học phần sẽ giới thiệu một số kỹ thuật 

xử lý ảnh, phân tích ảnh, phân tích chuyển động, phân đoạn ảnh, 

rút trích các đặc trưng trên ảnh. 

56 

Các hệ quản 

trị cơ sở dữ 

liệu 

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu (HQTCSDL), vai trò, chức năng và thành phần của 

HQTCSDL. Các cơ chế quản lý truy xuất đồng thời với những vấn 

đề về lịch thao tác, quản lý tương tranh, các nguyên lý lưu trữ và 

quản lý dữ liệu trên đĩa và file, cấu trúc chỉ mục, phục hồi sau sự 

cố. Sử dụng một HQTCSDL SQL Server để quản trị một hệ cơ sở 

dữ liệu (CSDL) như: cài đặt hệ CSDL trên máy chủ, tạo kết nối 

đến máy người dùng, thiết kế, phát triển, quản trị, sử dụng và tạo 

mới các đối tượng do HQTCSDL hỗ trợ, quản lý giao tác, quản lý 

tài khoản người dùng, phân quyền, sao lưu và phục hồi hệ thống. 

57 
Điện toán 

đám mây 

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tiễn 

và kỹ năng thực hành về các chủ đề cơ bản liên quan đến điện toán 

đám mây, đồng thời giúp sinh viên hiểu và vận duṇg được các tính 

năng của điện toán đám mây trên 4 mô hình dịch vụ đám mây 

khác nhau: IaaS, PaaS, SaaS và BPaaS. 

58 Dữ liệu lớn 

Học phần giới thiệu định nghĩa và các vấn đề cơ bản của dữ liệu 

lớn trong 3 chương đầu tiên. Sau đó các công cụ cung cấp các 

chức năng khác nhau để quản lý dữ liệu lớn, kết nối cơ sở dữ liệu 

lớn, lập trình và phát triển ứng dụng cũng như triển khai các ứng 

dụng dữ liệu lớn trong nhiều môi trường khác nhau được giới 

thiệu ở chương thứ 4. Chương 5 giới thiệu các chủ đề chuyên sâu 

về việc phân tích dữ liệu lớn, cung cấp những gợi ý thích hợp để 

sinh viên phát triển và tiến hành các đề tài nghiên cứu về dữ liệu 

lớn. 

59 Học máy 

Học phần Machine learning (học máy) cung cấp cho sinh viên các 

kiến thức, kỹ năng về quy trình xây dựng một hệ thống machine 

learning. Học phần sẽ giới thiệu một số bài toán điển hình trong 

machine learning (hồi quy, phân lớp, gôm cụm) và một số thuật 

toán machine learning kinh điển (hồi quy tuyến tính, kNearest 

Neighbors, cây quyết định, Support Vector Machines, K-Means, 

…) cũng như hiện đại (phương pháp tối ưu Gradient Descent, 

mạng neuron nhân tạo) để giải quyết các bài toán đó. Thông qua 

học phần, sinh viên sẽ có các kỹ năng xây dựng, tinh chỉnh, thực 

nghiệm, đánh giá hệ thống machine learning. 
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60 
Hệ điều 

hành 

Hệ điều hành là học phần được xây dựng nhằm cung cấp những 

kiến thức chính yếu về hệ quản lý các tài nguyên của máy tính. 

Thông qua học phần, sinh viên có thể nắm được các nguyên lý 

hoạt động của một hệ điều hành cụ thể. Bên cạnh đó, sinh viên có 

thể nắm được các phương pháp quản lý tài nguyên của máy tính 

như hệ thống tập tin, thư mục; quản lý các thiết bị I/O; quản lý 

CPU, quản lý process & thread; … Ngoài ra, sinh viên còn có thể 

nắm được các kiến thức cơ bản về an ninh hệ thống, về các 

phương pháp tấn công phổ biến, cách phòng tránh và bảo vệ hệ 

thống trước các cuộc tấn công. 

61 
Chuyên đề 

phần mềm 

Trong môn học này, sinh viên sẽ nhận các đề tài khác nhau từ các 

thầy cô trong Khoa và làm việc theo nhóm. Từ nội dung đề tài 

sinh viên sẽ tiến hành khảo sát, nghiên cứu và đưa ra một kế hoạch 

chi tiết để giải quyết các vấn đề kĩ thuật bao gồm các bước: phân 

tích, đặc tả, hiện thực, kiểm tra, đánh giá và triển khai. Trong quá 

trình làm việc theo nhóm, kĩ năng trao đổi, phân chia công việc 

cũng đóng góp một vai trò quan trọng, các tài liệu ghi nhận tại 

từng buổi họp nhóm hay họp với giảng viên hướng dẫn cũng sẽ 

được ghi nhận để theo dõi quá trình làm việc. Khi kết thúc các 

nhóm sẽ hoàn thiện báo cáo và bảo vệ đồ án phần mềm. 

62 
An ninh 

mạng 

Học phần này trình bày kiến thức cơ bản về nguyên lý an toàn hệ 

thống thông tin, cơ chế bảo mật và xác thực, triển khai xây dựng 

các chính sách và giải pháp bảo vệ trên các hệ thống thông tin. Nội 

dung chính bao gồm  những nguy cơ, các dạng tấn công và một số  

kỹ thuật xâm nhập hệ thống máy tính cũng như hệ thống mạng, 

các kỹ thuật và công nghệ an ninh mạng phổ biến hiện nay như: 

xác thực, mã hóa, tường lửa, mạng riêng ảo, hệ thống phát hiện 

xâm nhập, an toàn cho các thiết bị mạng và các dịch vụ Internet. 

Kết thúc môn học giúp sinh viên có đủ kiến thức xây dựng một 

chính sách an toàn trên hệ thống thông tin một cách hiệu quả. 

63 
Lập trình 

mạng 

Lập trình mạng là học phần được xây dựng nhằm cung cấp những 

kiến thức chính yếu cho các giai đoạn thiết kế và phát triển các 

ứng dụng mạng doanh nghiệp. Thông qua học phần, sinh viên sẽ 

có cơ hội ôn lại các khái niệm liên quan đến phần mềm, các qui 

trình phát triển phần mềm, các kĩ thuật cơ bản trong lập trình 

hướng đối tượng. Quan trọng hơn, học phần sẽ chú trọng đến các 

phương pháp truyền nhận dữ liệu qua mạng, quy trình thiết kế và 

xây dựng ứng dụng mạng theo hướng đồng bộ và bất đồng bộ. 

Môn học sẽ giới thiệu các kiến trúc phần mềm thông dụng cũng 

như giới thiệu một số phương pháp để đảm bảo tính linh hoạt cũng 

như khả năng mở rộng phần mềm trong tương lai. 
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VI. Đề cương chi tiết các học phần (Phụ lục 1) 

VII. Hướng dẫn thực hiện 

1. Chương trình thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại 

học Đà Nẵng và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum về đào tạo đại học. Chương 

trình này được định kỳ rà soát, hiệu chỉnh nhằm đáp ứng sự phát triển của ngành và phù 

hợp với nhu cầu xã hội. 

2. Đánh giá và cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo 

a. Đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo 

- Đánh giá, cập nhật CTĐT: Định kỳ hai năm một lần, Trưởng đơn vị chuyên môn 

quản lý CTĐT tổ chức đánh giá, cập nhật CTĐT theo Quy định tại Thông tư 

07/2015/TT-BGDĐT ban hành ngày 16/4/2015. 

- Giám đốc Đại học Đà Nẵng ban hành CTĐT cập nhật trên cơ sở đề xuất của Giám 

đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. 

b. Đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo 

- Ít nhất 05 năm một lần, Trưởng đơn vị chuyên môn quản lý CTĐT tổ chức đánh giá 

và cải tiến CTĐT theo quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016. 

Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thực hiện cải tiến chương trình đào tạo trên 

cơ sở đề xuất của Hội đồng khoa học và đào tạo sau khi CTĐT được đánh giá. 

- Giám đốc Đại học Đà Nẵng ban hành CTĐT cập nhật trên cơ sở đề xuất của Giám 

đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. 

 

GIÁM ĐỐC 

PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Phi Hùng 

 

TRƯỞNG KHOA  

KỸ THUẬT – NÔNG NGHIỆP 

 

 

 

 

 

 

TS. Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 

 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
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Phụ lục 1: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN 

 

HỌC KỲ 1 

(Gồm: 08 học phần bắt buộc - 18 TC, 1 TC GDTC) 

STT Môn Số TC 

1 Triết học Mác - Lênin 3 

2 Pháp luật đại cương 2 

3 Tin học văn phòng 3 

4 Giải tích 3 

5 Kỹ thuật lập trình 4 

6 Nhập môn ngành Công nghệ thông tin 1 

7 Tư duy thiết kế 1 

8 Kỹ năng giao tiếp 1 

9 Giáo dục thể chất 1 1 

 Tổng cộng 19 
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I. Học phần: TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN 

1. Tên học phần: TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN 

2. Tên tiếng Anh: Marxist-Leninist philosophy 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 35 tiết; thực hành: 10 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: (điều kiện tiên quyết) 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần này gồm có 3 chương. Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về triết 

học, triết học Mác - Lênin, và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội. 

Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm vấn 

đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật 

biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, 

gồm vấn đề hình thái kinh tế xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; 

ý thức xã hội; triết học về con người. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học 

Mác-Lênin. Từ đó, xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và 

phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho 

việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác.  

2 MT2 
Có khả năng vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa 

Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

3 MT3 
Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng 

của triết học Mác – Lênin. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Trình bày được nguồn gốc, bản chất của triết học; sự ra đời, phát 

triển và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội. 
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2 CLO2 
Trình bày được hệ thống các khái niệm, phạm trù và các quy luật 

cơ bản của sự vận động, phát triển trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 

3 CLO3 

Lấy được ví dụ nhằm làm rõ hệ thống các khái niệm, phạm trù và 

các quy luật cơ bản của sự vận động, phát triển trong tự nhiên, xã 

hội và tư duy. 

4 CLO4 
Vận dụng được tri thức triết học Mác-Lênin vào giải thích các vấn 

đề trong thực tiễn. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 
P

L
O

1
 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X          

CLO2 X          

CLO3 X          

CLO4 X          

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 2 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 
KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC VÀ 

TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN 
5 2 7 

2 
CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN 

CHỨNG 
16 4 20 

3 CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 14 4 18 

Tổng 35 10 45 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự đầy đủ các buổi học theo quy định. 

- Tuyệt đối không làm việc riêng khi tham gia lớp học. 

- Sinh viên phải nghiên cứu giáo trình trước, chuẩn bị các ý kiến đề xuất khi nghe giảng; 

- Chuẩn bị các nội dung thảo luận, đọc và sưu tầm các tư liệu có liên quan đến nội dung 

môn học. 
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- Hoàn thành tất cả các bài tập cá nhân và bài tập nhóm theo đúng quy định. Các bài tập 

phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý 

các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT 
Tên chỉ 

tiêu 
Cách thức đánh giá Trọng số CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 

 Chuyên cần 
Đánh giá chuyên cần 

và bài tập 
10% X X X X 

 Giữa kì 
Kiểm tra trắc nghiệm 

và tự luận 
30% X X X X 

 Cuối kì Kiểm tra tự luận 60%  X X X 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  
CHƯƠNG 1 

KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC VÀ TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN 

I  TRIẾT HỌC VÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC 

 1 Khái lược về triết học  

 2 Vấn đề cơ bản của triết học   

 3 Biện chứng và siêu hình 

II  
TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC – 

LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG 

 1 Sự ra đời và phát triển của triết học Mác – Lênin 

 2 Đối tượng và chức năng của triết học Mác – Lênin 

 3 
Vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp 

đổi mới ở Việt Nam hiện nay 

  
CHƯƠNG 2 

CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 

I  VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 

 1 Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất 

 2 Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức 

 3 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

II  PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

 1 Hai loại hình biện chứng và phép biện chứng duy vật 
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 2 Nội dung của phép biện chứng duy vật 

III  LÝ LUẬN NHẬN THỨC 

 1 Quan niệm về nhận thức trong lịch sử 

 2 Lý luận nhận thức duy vật biện chứng 

  
CHƯƠNG 3 

CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 

I  HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 

 1 Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội 

 2 Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 

 3 Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội 

 4 
Sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử - tự 

nhiên 

II  GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC 

 1 Giai cấp và đấu tranh giai cấp  

 2 Dân tộc 

 3 Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân loại 

III  NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI 

 1 Nhà nước 

 2 Cách mạng xã hội 

IV  Ý THỨC XÃ HỘI 

 1 Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội 

 2 Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội 

V  TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI 

 1 Con người và bản chất con ngưới 

 2 Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người 

 3 
Quan điểm của triết học Mác-Lênin về quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò 

của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử 

 4 Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Giáo trình [1] 
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TL1. Giáo trình Triết học Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, 

GS.TS. Phạm Văn Đức (chủ biên), Hà Nội, 2019. 

TL2. Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016; [thư viện trường] 

13.2. Tài liệu khác (sách tham khảo[1]; sách chuyên khảo[2]; tạp chí[3]; bài viết trên kỷ 

yếu hội thảo/ hội nghị[4]; tài liệu trên World Wide Web, luận văn[5]…) 

TK1. Tìm hiểu môn học triết học Mác -Lênin (Dưới dạng hỏi & đáp), Trần Văn Phòng, 

Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Thế Kiệt, NXB Lý luận chính trị, 2007; [thư viện trường] 

TK2. Hỏi – đáp những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Trần Văn Phòng, 

An Như Hải, Đỗ Thị Thạch, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2011; [thư viện trường] 

TK3. Bài tập thực hành triết học Mác-Lênin, Nguyễn Đăng Quang, NXB Giáo dục, 

2008; [thư viện tỉnh Kon Tum] 

TK4. Làm quen triết học qua biếm họa, Michael F. Partton, Kevin Cannon, Đỗ Vương 

Trí dịch, NXB Thế giới, 2016; [thư viện trường]  

TK5. Tạp chí Triết học; [thư viện trường] 

TK6. Website: http://philosophy.vass.gov.vn/; 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 

 

  

http://philosophy.vass.gov.vn/
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II. Học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 

1. Tên học phần: Pháp luật đại cương 

2. Tên tiếng Anh: Introduction to laws 

3. Số tín chỉ: 02 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 20 tiết; thực hành:10 ctiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Không 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Pháp luật đại cương là môn học cơ bản của chương trình đào tạo cử nhân, cung cấp 

cho người học những kiến thức về những vấn đề cơ bản nhất của pháp luật Việt Nam. 

Môn học cung cấp cho người học những vấn đề lý luận chung nhất về nhà nước và 

pháp luật Việt Nam, những quy định cơ bản của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực luật 

hành chính; luật dân sự; lao động, hôn nhân & gia đình, luật hình sự; pháp luật phòng, 

chống tham nhũng. Qua các nội dung này, môn học giúp người học nhận diện được hình 

thức, hệ thống pháp luật Việt Nam, giúp người học có được kỹ năng cơ bản trong việc tìm 

kiếm văn bản pháp luật để vận dụng trong thực tiễn. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

 Kiến thức 

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về Nhà nước và có sự liên hệ đối với Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam; 

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về Pháp luật và có sự liên hệ đối với Pháp luật nước 

CHXHCN Việt Nam;  

- Hiểu được những vấn đề lý luận chung và những chế định cơ bản của chuyên ngành 

luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Vận dụng được những quy định của một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp 

luật Việt Nam để giải quyết tình huống thực tế; 

- Nhận biết được các tội phạm về tham nhũng trong tình huống thực tế;  

- Hiểu được trách nhiệm phòng, chống tham nhũng của công dân. 

 Kỹ năng:  

- Có tư duy logic, làm việc nhóm, trình bày vấn đề, giải quyết vấn đề pháp lý. 

 Thái độ: 

- Có tinh thần thượng tôn pháp luật. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 



 8 

   

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO 1 Tóm tắt được những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật. 

2 CLO 2 
Vẽ được sơ đồ Bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

3 CLO 3 
Phân tích được các vấn đề về quy phạm pháp luật, quan hệ pháp 

luật, vi phạm pháp luật, thực hiện pháp luật, trách nhiệm pháp lý.  

4 CLO 4 
Vận dụng được quy định của một số ngành luật cơ bản trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam để giải quyết tình huống thực tế 

5 CLO 5 Nhận diện được các vấn đề phòng chống tham nhũng 

6 CLO 6 
Phát triển được kỹ năng tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 

năng giải quyết vấn đề pháp lý. 

7 CLO 7 Có tính kỷ luật và tinh thần thượng tôn pháp luật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

CLO1 X          

CLO2 X          

CLO3 X          

CLO4 X          

CLO5 X          

CLO6 X       X   

CLO7 X        X  

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

 Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học 

do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý; 

 Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 

hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm; 

 Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định;  

 Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học; 

 Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 
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11. Đánh giá sinh viên 

TT Thành phần đánh giá Nội dung Phương pháp đánh giá 

1 
Đánh giá quá trình (10%) 

Chuyên cần, thái độ học tập 
Điểm danh, cộng điểm 

phát biểu 

2 
Đánh giá giữa kỳ (30%) 

Chương 1, Chương 2 
Bài thi trắc nghiệm + 

tự luận (60 phút) 

3 
Đánh giá cuối kỳ (60%) Chương 2, Chương 3, 

Chương 4 

Bài thi trắc nghiệm + 

tự luận (75 phút) 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  Tổng quan về nhà nước 

1.1.  Khái niệm, đặc trưng của nhà nước 

 1.1.1 Khái niệm nhà nước 

 1.1.2 Đặc trưng của nhà nước 

1.2.  Bản chất và chức năng của nhà nước 

 1.2.1 Bản chất của nhà nước 

 1.2.2 Chức năng của nhà nước 

1.3.  Các kiểu và hình thức nhà nước 

 1.3.1. Các kiểu nhà nước 

 1.3.2. Hình thức của nhà nước 

1.4.  Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 1.4.1. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 

 1.4.2. Các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

  CHƯƠNG 2 

  Tổng quan về pháp luật 

2.1.  Khái niệm, bản chất và hình thức của pháp luật 

 2.1.1. Khái niệm pháp luật 

 2.1.2. Bản chất pháp luật 

 2.1.3. Hình thức pháp luật 

2.2.  Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật 
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 2.2.1. Quy phạm pháp luật 

 2.2.2. Văn bản quy phạm pháp luật 

2.3.  Quan hệ pháp luật 

 2.3.1. Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật 

 2.3.2. Thành phần của quan hệ pháp luật 

 2.3.3. Sự kiện pháp lý 

2.4.  Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 

 2.4.1. Thực hiện pháp luật 

 2.4.2. Vi phạm pháp luật 

 2.4.3. Trách nhiệm pháp lý 

  CHƯƠNG 3 

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

3.1.  Pháp luật dân sự 

 3.1.1. Khái niệm pháp luật dân sự 

 3.1.2. Các chế định cơ bản trong pháp luật dân sự 

3.2.  Pháp luật lao động  

 3.2.1. Khái niệm pháp luật lao động 

 3.2.2. Các chế định cơ bản trong pháp luật lao động 

3.3.  Pháp luật hình sự 

 3.3.1. Khái niệm về pháp luật hình sự 

 3.3.2. Các chế định cơ bản trong pháp luật hình sự 

3.4.  Pháp luật hôn nhân và gia đình 

 3.4.1. Khái niệm pháp luật hôn nhân và gia đình 

 3.4.2. Các chế định cơ bản trong pháp luật hôn nhân và gia đình 

3.5.  Pháp luật hành chính 

 3.5.1. Khái niệm pháp luật hành chính 

 3.5.2. Các chế định cơ bản trong pháp luật hành chính 

  CHƯƠNG 4 

  Pháp luật phòng, chống tham nhũng 

4.1.  Khái niệm, đặc điểm và các hành vi tham nhũng 
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 4.2.1. Khái niệm tham nhũng 

 4.2.2. Đặc điểm của tham nhũng  

 4.2.3. Các hành vi tham nhũng  

4.2.  Nguyên nhân và hậu quả của tham nhũng 

 4.2.1. Nguyên nhân  

 4.2.2. Hậu quả của tham nhũng 

4.3.  Tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng 

 4.3.1. Góp phần bảo vệ chế độ, xây dựng nhà nước pháp quyền 

 4.3.2. Góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân 

 4.3.3. Góp phần duy trì các giá trị đạo đức truyền thống, làm lành mạnh các quan 

hệ xã hội 

 4.3.4. Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ và pháp luật 

4.4.  Trách nhiệm phòng chống tham nhũng 

 4.4.1. Trách nhiệm của công dân 

 4.4.2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức 

13. Tài liệu học tập 

 Giáo trình  

- Giáo trình Pháp luật đại cương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nxb ĐH Sư phạm, 2014; 

- Tài liệu giảng dạy phòng chống tham nhũng (dành cho các ngành không chuyên về 

luật), Bộ giáo dục và đào tạo. 

 Tài liệu khác  

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; 

- Bộ luật Dân sự 2015; 

- Bộ luật Lao động 2019; 

- Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017; 

- Luật Hôn nhân & Gia đình 2014; 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; 

- Luật Phòng, chống tham nhũng 2018. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 



 12 

   

III. Học phần: TIN HỌC VĂN PHÒNG 

1. Tên học phần: TIN HỌC VĂN PHÒNG (TIN HỌC CN1) 

2. Tên tiếng Anh: Office Information Technology 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 30 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Không 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả học phần: 

Học phần Tin học văn phòng được giảng dạy ở năm thứ nhất đối với tất cả sinh viên 

các ngành không chuyên tin học. Học phần Tin học văn phòng củng cố và cung cấp kiến 

thức tổng quan về công nghệ thông tin và máy tính; kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính 

và các phần mềm thông dụng cơ bản trên máy tính cá nhân như hệ điều hành Windows 10 

và bộ phần mềm tin học văn phòng phổ biến nhất hiện nay là Microsoft Office phiên bản 

2013 trở lên bao gồm: trình soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel và trình chiếu 

PowerPoint. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể áp dụng để làm những báo 

cáo, bảng thống kê và slide thuyết trình phục vụ cho các môn học tiếp theo trong chương 

trình đào tạo và cho công việc sau khi tốt nghiệp. 

8. Mục tiêu của học phần: 

 

TT 

Mã mục 

tiêu của 

học phần 

 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Hiểu biết và sử dụng được các phần mềm văn phòng 

 

2 
MT2 

Phân tích được các thể loại văn bản, bảng tính, slide thuyết trình từ 

đó lựa chọn đúng công cụ để thực hiện 

3 MT3 Sáng tạo trong việc trình bày văn bản và slide trình chiếu 

4 MT4 Có kỹ năng làm việc nhóm và tổng hợp thông tin hiệu quả 

5 MT5 
Vận dụng kiến thức tin học cơ bản phục vụ cho các học phần 

chuyên ngành và thực tế công việc sau khi ra trường 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần: 

 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Xử lý văn bản cơ bản 

2 CLO2 Thiết kế, trình chiếu slide cơ bản 

3 CLO3 Xử lý bảng tính cơ bản 
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4 CLO4 
Có kỹ năng sáng tạo, phân tích, tổng hợp, phối hợp và làm việc 

nhóm 

5 CLO5 
Ứng dụng được trong các học phần tiếp theo và công việc sau khi 

ra trường 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X          

CLO2 X          

CLO3 X          

CLO4 X       X   

CLO5 X          

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và nội dung (chương) học phần: 

Chương 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

Chương 1 x   x x 

Chương 2  x  x x 

Chương 3   x x x 

Phân bổ thời gian theo tiết cho 3 tín chỉ (1tín chỉ = 15 tiết): 

 

10. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học 

do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

 Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 

hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

 Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định.  

 Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 

Chương Tên chương 

Số tiết tín chỉ 

LT Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Microsoft Word 10 5 15 

2 Microsoft Powerpoint 6 2 8 

3  Microsoft Excel 14 8 22 

Tổng 30 15 45 
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 Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

11. Đánh giá sinh viên: 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

Hình thức đánh giá 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

Bài tập/chuyên cần x x x x x 

Kiểm tra giữa kỳ x x  x x 

Thi cuối kỳ x  x x x 

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau: 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thành phần 1 

- Chuyên cần 

- Đóng góp ý kiến 

- Bài tập về nhà 

10 % 

2 Điểm thành phần 2 - Bài tập nhóm / Báo cáo nhóm 30 % 

3 Điểm thi cuối kỳ - Bài thi 60 % 

Tổng 100% 

12. Nội dung chi tiết học phần: 

CHƯƠNG 1 

MICROSOFT WORD 

1.1 Các thao tác căn bản trên Word 

1.2 Các thao tác trên tập tin 

1.3 Định lề trang in 

1.4 Định dạng ký tự 

1.5 Định dạng đoạn văn bản 

1.6 Định dạng viền khung và màu nền  

1.7 Định dạng chia cột 

1.8 Định dạng Drop Cap 

1.9 Cài đặt điểm dừng tab 

1.10 Chèn các đối tượng đồ họa  

1.11 Định dạng bảng biểu 

1.12 Chèn công thức toán học 

1.13 Chèn tiêu đề trang và chân trang 

1.14 Đánh số trang 

1.15 Quản lý in ấn trong word 

CHƯƠNG 2 

MICROSOFT POWERPOINT 

2.1 Quản lý cửa sổ powerpoint 

2.2 Tạo một trình chiếu powerpoint 
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2.3 Thao tác với các đối tượng đồ họa, âm thanh 

2.4 Thao tác trên bảng và đồ thị 

2.5 Thiết lập hiệu ứng và hoạt cảnh 

2.6 Lưu trữ và in ấn một bài trình chiếu 

CHƯƠNG 3 

MICROSOFT EXCEL 

3.1 Các khái niệm cơ bản trong excel 

3.2 Nhập dữ liệu, điền số thứ tự 

3.3 Thao tác trên sheet, dòng, cột, ô 

3.4 Sao chép công thức 

3.5 Định dạng dữ liệu trong ô 

3.6 Hàm 

3.7 Kỹ thuật sắp xếp và lọc dữ liệu 

3.8 In ấn trang tính trong Excel 

13. Tài liệu học tập: 

13.1. Giáo trình chính: 

TL1. Hoàng Thị Thanh Hà, Giáo trình Tin học căn bản,  NXB Thông tin truyền thông 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

TL1. Hướng dẫn tự học Microsoft Word 2013, NXB Từ Điển Bách Khoa 

TL2. Hướng dẫn tự học Microsoft Powerpoint 2013, NXB Từ Điển Bách Khoa 

TL3. Hướng dẫn tự học Microsoft Excel 2013, NXB Từ Điển Bách Khoa 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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IV. Học phần: GIẢI TÍCH 

1. Tên học phần: Giải tích 

2. Tên tiếng Anh: Analytics 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 0 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Không 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần này là thuộc khối kiến thức đại cương, nhằm trang bị cho sinh viên những 

kiến thức giải tích cổ điển cơ bản: hàm số, giới hạn của hàm số; đạo hàm và vi phân của 

hàm số một biến số; của hàm số nhiều biến số, tích phân và ứng dụng; phương trình vi 

phân; chuỗi số và chuỗi hàm. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Tính toán giới hạn của hàm số; tính toán đạo hàm, vi phân, ứng 

dụng của đạo hàm vào khảo sát hàm số 

2 MT2 
Tính toán đạo hàm và vi phân của hàm số nhiều biến số; tính toán 

tích phân và ứng dụng 

3 MT3 Giải các dạng phương trình vi phân thông thường cấp 1 và cấp 2 

4 MT4 Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số, chuỗi hàm 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Hiểu được các khái niệm, tính chất, ứng dụng của đạo hàm, vi phân 

của hàm số một biến, nhiều biến. 

2 CLO2 
Hiểu được khái niệm tích phân, tính chất, phương pháp tính và ứng 

dụng của tích phân 
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3 CLO3 
Hiểu các khái niệm hàm nhiều biến, đạo hàm, vi phân hàm nhiều 

biến và ứng dụng. 

4 CLO4 
Hiểu về phương trình vi phân cấp 1, cấp 2; khái niệm, tính chất của 

chuỗi số, chuỗi hàm. 

5 CLO5 
Tính được đạo hàm, vi phân của hàm một biến, nhiều biến; khảo 

sát được hàm số dựa vào đạo hàm. 

6 CLO6 
Tính được tích phân, giải được một số dạng phương trình vi phân 

thường gặp 

7 CLO7 Khảo sát được tính hội tụ, phân kỳ của chuổi số, chuổi hàm 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X          

CLO2 X          

CLO3 X          

CLO4 X          

CLO5 X          

CLO6 X          

CLO7 X          

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 03 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 
Hàm số, giới hạn và tính liên tục 

của hàm số 
4 0 4 

2 Đạo hàm và vi phân của hàm số 5 0 5 

3 Tích phân 6 0 6 

4 Hàm số nhiều biến số 6 0 6 

5 Phương trình vi phân 5 0 5 

6 Chuỗi số và chuỗi hàm 4 0 4 

TỔNG 30 0 30 
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10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chuẩn bị đủ giáo trình, tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên; 

- Đọc trước bài giảng trong giáo trình, lên lớp nghe giảng đầy đủ; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Trong giờ tự học, sinh viên nghiên cứu bài giảng và đọc các sách và tài liệu tham 

khảo, chuẩn bị thảo luận, tham gia trao đổi tại lớp, hoàn thành các bài tập được giao; 

- Làm bài kiểm tra giữa kì và thi hết học phần theo quy định chung. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: HÀM SỐ, GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ 

1.1  Những khái niệm cơ bản 

1.2  Giới hạn của hàm số 

1.3  Hàm số liên tục 

 BÀI TẬP CHƯƠNG 1 

Chương 2: ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CỦA HÀM SỐ 

2.1  Đạo hàm của hàm số 

2.2  Vi phân của hàm số 

2.3  Ứng dụng của đạo hàm vào khảo sát hàm số 

 BÀI TẬP CHƯƠNG 2 

Chương 3: TÍCH PHÂN 

3.1  Tích phân bất định 

3.2  Tích phân xác định 

3.3  Ứng dụng của tích phân 

 BÀI TẬP CHƯƠNG 3 
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Chương 4: HÀM SỐ NHIỀU BIẾN SỐ 

4.1  Các khái niệm cơ bản 

4.2  Giới hạn và liên tục 

4.3  Đạo hàm riêng và vi phân toàn phần 

4.4  Cực trị của hàm hai biến số 

 BÀI TẬP CHƯƠNG 4 

Chương 5: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN 

5.1  Phương trình vi phân cấp 1 

5.2  Phương trình vi phân cấp 2 

 BÀI TẬP CHƯƠNG 5 

Chương 6: CHUỔI SỐ VÀ CHUỔI HÀM 

6.1  Chuổi số 

6.2  Chuổi hàm 

 BÀI TẬP CHƯƠNG 6 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

Tập bài giảng do giảng viên biên soạn, giảng dạy 

Tài liệu tham khảo 

1. Simmons, George F.  Calculus with Analytic Geometry.  2nd  ed.  New York, NY: 

McGraw-Hill, October 1, 1995. ISBN:  0070576424. 

2. James Stewart, Calulus, Early vectors An International Thomson Publishing 

Company (1998), ISBN 053449348  

3. Thái Xuân Tiên – Đặng Ngọc Dục, Toán cao cấp phần Giải tích (Đại học Đà Nẵng). 

4. Nguyễn Đình Trí, Toán học cao cấp tập 2, tập 3, NXB Giáo dục, 2002. 

5. Nguyễn Đình Trí, Bài tập Toán học cao cấp tập 2, tập 3, NXB Giáo dục, 2002. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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V. Học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 

1. Tên học phần: Kỹ thuật lập trình 

2. Tên tiếng Anh: Programming Techniques 

3. Số tín chỉ: 04 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 45 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 120 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Không 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả học phần: 

Học phần “Kỹ thuật Lập Trình” sẽ giới thiệu một số kiến thức, kỹ năng được sử dụng 

trong quá trình giải quyết một bài toán tin học cơ bản trên máy tính như: biểu diễn dữ liệu, 

kỹ thuật điều khiển vòng lặp, kỹ thuật xử lý cho từng loại dữ liệu, cách tổ chức chương 

trình theo ba nguyên lý lập trình hướng đối tượng. Sau khi hoàn thành môn học này, sinh 

viên sẽ được trang bị nền tảng vững chắc ban đầu về lập trình, từ đó sinh viên có thể tự học 

thêm những kỹ thuật lập trình nâng cao khác, cũng như tạo cơ sở để sinh viên có thể tiếp 

thu tốt các học phần khác. 

8. Mục tiêu của học phần: 

 

TT 

Mã mục 

tiêu của 

học phần 

 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Nắm vững các kỹ thuật lập trình cơ bản: sắp xếp, tìm kiếm, đặt biến 

cờ, biến trạng thái, điều khiển vòng lặp không xác định, mảng đánh 

dấu trạng thái, xử lý chuỗi, đệ quy 

 

2 
MT2 

Nắm vững các nguyên lý lập trình hướng đối tượng: đóng gói, thừa 

kế, đa hình 

3 MT3 
Sử dụng được các kỹ thuật lập trình cơ bản để giải quyết các bài 

toán tin học 

4 MT4 
Áp dụng được các nguyên lý lập trình hướng đối tượng để thiết kế 

chương trình 

5 MT5 Có khả năng trình bày giải pháp kỹ thuật 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần: 

 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Vận dụng các kỹ lập trình trên từng loại dữ liệu 

2 CLO2 Tổ chức chương trình theo nguyên lý hướng đối tượng 
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3 CLO3 Giải quyết các bài toán tin học cơ bản 

4 CLO4 Trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X     X    

Phân bổ thời gian theo tiết cho 4 tín chỉ (1tín chỉ = 15 tiết): 

 

10. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học 

do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

 Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 

hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

 Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định.  

 Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 

 Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

11. Đánh giá sinh viên: 

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau: 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thành phần 1 
- Chuyên cần 

- Đóng góp ý kiến 
10 % 

Chương Tên chương 

Số tiết tín chỉ 

LT Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Bài toán và tư duy tính toán 3 3 6 

2 Biểu diễn dữ liệu cho bài toán 3 9 12 

3  Kỹ thuật lập trình cơ bản 18 6 24 

4 Kỹ thuật đệ quy 6 6 12 

5 Kỹ thuật hướng đối tượng 12 6 18 

Tổng 45 30 75 
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- Bài tập về nhà 

2 Điểm thành phần 2 - Thực hành/ Bài tập nhóm/ Báo cáo nhóm 30 % 

3 Điểm thi cuối kỳ - Bài thi 60 % 

Tổng 100% 

12. Nội dung chi tiết học phần: 

CHƯƠNG 1 

BÀI TOÁN VÀ TƯ DUY TÍNH TOÁN 

1.1 Bài toán tính toán 

1.2 Tư duy tính toán 

1.3 Quy trình giải bài toán tính toán 

1.4 Bài tập 

  

CHƯƠNG 2 

BIỂU DIỄN DỮ LIỆU CHO BÀI TOÁN 

2.1 Dữ liệu dạng vô hướng 

2.2 Dữ liệu dạng danh sách 

2.3 Dữ liệu dạng bảng 

2.4 Dữ liệu dạng chuỗi 

2.5 Dữ liệu dạng khác 

2.6 Bài tập 

  

CHƯƠNG 3 

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CƠ BẢN 

3.1 Kỹ thuật sắp xếp 

3.2 Kỹ thuật tìm kiếm 

3.3 Kỹ thuật đặt cờ và lính canh 

3.4 Kỹ thuật vòng lặp không xác định 

3.5 Kỹ thuật mảng dùng đánh dấu trạng thái 

3.6 Kỹ thuật đếm phần tử 

3.7 Kỹ thuật xử lý chuỗi 

3.8 Một số bài toán vận dụng 

  

CHƯƠNG 4 

KỸ THUẬT ĐỆ QUY 

4.1 Khái niệm đệ quy 

4.2 Cách cài đặt đệ quy 

4.3 Cơ chế hoạt động của đệ quy 

4.4 Bài tập vận dụng 
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CHƯƠNG 5 

KỸ THUẬT HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 

5.1 Nguyên lý đóng gói 

5.2 Nguyên lý thừa kế 

5.3 Nguyên lý đa hình 

5.4 Bài tập vận dụng 

13. Tài liệu học tập: 

13.1. Giáo trình chính: 

TL1. Antti Laaksonen, Guide to Competitive Programming,  Springer 

TL2. RB Whitaker, The C# Player’s Guide,  Starbound Software 

13.2. Tài liệu tham khảo: 

TL1. TS. Lê Đắc Nhường - TS. Nguyễn Gia Như, Giáo trình lập trình cơ sở, NXB 

Xây Dựng 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 

  



 24 

   

VI. Học phần: NHẬP MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1. Tên học phần: Nhập môn ngành CNTT 

2. Tên tiếng Anh: Introductory Information Technology 

3. Số tín chỉ: 01 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 15 tiết; tự học: 30 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Không 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả học phần: 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức đặc trưng cơ bản của ngành Công nghệ 

thông tin, lộ trình học để nắm vững kiến thức, kỹ năng và phương pháp học tập trong 4 

năm học, các vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và nhu cầu nhân lực ngành CNTT hiện tại 

và trong tương lai. Sinh viên được cung cấp các kỹ năng học đại học, chuẩn bị nền tảng 

kiến thức và kỹ năng trong tương lai. 

8. Mục tiêu của học phần: 

 

TT 

Mã mục 

tiêu của 

học phần 

 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Biết được cái khái niệm cơ bản của ngành Công nghệ thông tin, lộ 

trình học tập và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

 

2 
MT2 

Hiểu được cần trang bị những kiến thức nào để đáp ứng yêu cầu về 

nhân lực ngành CNTT của thị trường việc làm 

3 MT3 
Vận dụng kỹ năng học đại học để theo đuổi mục tiêu học tập, nghề 

nghiệp. 

4 MT4 
Phát triển kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp thông tin, giải quyết vấn đề 

và báo cáo, trình bày kết quả 

5 MT5 
Nhận diện cơ hội nghề nghiệp, khả năng tự chủ, giải quyết vấn đề 

trong học 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần: 

 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Mô tả được đặc trưng ngành Công nghệ thông tin 

2 CLO2 Mô tả được lộ trình học 4 năm của ngành 

3 CLO3 Mô tả được vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
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4 CLO4 
Vận dụng kiến thức về vị trí việc làm để xây dựng mục tiêu và kế 

hoạch học tập học tập cá nhân 

5 CLO5 Có kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp thông tin, giải quyết vấn đề 

6 CLO6 Có kỹ năng viết báo cáo và trình bày kết quả 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 
P

L
O

1
 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X          

CLO2 X          

CLO3 X          

CLO4 X       X   

CLO5 X X         

CLO6 X      X    

Phân bổ thời gian theo tiết cho 1 tín chỉ (1tín chỉ = 15 tiết): 

 

10. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học 

do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

 Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 

hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

 Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định.  

 Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 

 Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

11. Đánh giá sinh viên: 

Chương Tên chương 

Số tiết tín chỉ 

LT Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Giới thiệu ngành công nghệ thông tin 3 0 3 

2 Cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến 3 0 3 

3  Chương trình đào tạo cntt 3 0 3 

4 Phương pháp học đại học 6 0 6 

Tổng 15 0 15 
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Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau: 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thành phần 1 

- Chuyên cần 

- Đóng góp ý kiến 

- Bài tập về nhà 

10 % 

2 Điểm thành phần 2 - Thực hành/ Bài tập nhóm/ Báo cáo nhóm 30 % 

3 Điểm thi cuối kỳ - Bài thi 60 % 

Tổng 100% 

12. Nội dung chi tiết học phần: 

 CHƯƠNG 1 

 GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

  

1.1. Công nghệ thông tin là gì?  

1.2. Ngành Công nghệ thông tin tại UD-CK  

1.3. Mục tiêu đào tạo ngành CNTT 

1.4. Các nhóm ngành CNTT 

1.5. Lĩnh vực nghiên cứu 

  

 CHƯƠNG 2 

 CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP, THĂNG TIẾN 

  

2.1. Cử nhân CNTT ở vị trí nào sau khi ra trường? 

2.2. Thu nhập của kỹ sư CNTT hiện nay như thế nào? 

2.3. Các vị trí IT "hot"hiện nay 

2.4. Cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn 

2.5. Nhu cầu nhân lực ngành CNTT hiện nay 

  

 CHƯƠNG 3 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CNTT 

3.1. Các khối kiến thức được đào tạo trong toàn bộ chương trình 
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3.2. Tham khảo tài liệu ở đâu? 

3.3. Các hình thức học được đào tạo trong ngành CNTT 

3.4. Phân bổ các hình thức học theo học kỳ 

  

 CHƯƠNG 4 

 PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC 

4.1. Phương pháp dạy học ở bậc đại học  

4.2. Những mục tiêu cần đạt được trong quá trình học đại học 

4.3. Tự lập kế hoạch học tập toàn khóa cho bản thân 

4.4 Một số phương pháp học tập tốt 

13. Tài liệu học tập: 

TL1. Lê Thị Bảo Yến, Bài giảng Nhập môn ngành CNTT, Khoa Kỹ thuật – Nông 

nghiệp, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, 2021 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 

 

  



 28 

   

VII. Học phần: TƯ DUY THIẾT KẾ 

1. Tên học phần: Tư duy thiết kế 

2. Tên tiếng Anh: Design Thinking 

3. Số tín chỉ: 01 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 15 tiết; Thực hành: 15 tiết; tự học: 30 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Không 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả học phần: 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thiết kế như: định nghĩa về thiết 

kế, tư duy thiết kế; lý do cần phải có tư duy thiết kế; đặc điểm và quy trình của tư duy thiết 

kế... Sinh viên được cung cấp một số nguyên tắc trong thiết kế cơ bản để  chuẩn bị nền 

tảng cho việc học các học phần chuyên ngành tiếp theo như thiết kế website và các ứng 

dụng di động để đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của các phần mềm công nghệ 

trong thời đại chuyển đổi số 4.0. 

8. Mục tiêu của học phần: 

 

TT 

Mã mục 

tiêu của 

học phần 

 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Cung cấp  cho sinh viên các kiến thức cơ bản thiết kế, tư duy thiết 

kế 

 

2 
MT2 

Phân tích, đánh giá được các thiết kế về bố cục, màu sắc và viết 

chữ 

3 MT3 
Hình thành các ý tưởng về một ấn phẩm thiết kế cho website và ứng 

dụng di động 

4 MT4 
Có các kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm và thái độ cá nhân, thái 

độ nghề nghiệp đúng đắn trong quá trình học tập học phần 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần: 

 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Biết được cái khái niệm cơ bản của thiết kế và tư duy thiết kế 

2 CLO2 Hiểu được những đặc điểm và quy trình của tư duy thiết kế 

3 CLO3 
Vận dụng được những nguyên tắc thiết kế cơ bản trong các sản 

phẩm thiết kế 
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4 CLO4 
Phát triển kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp thông tin và cảm xúc để tạo 

mẫu thiết kế phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng sử dụng 

5 CLO5 
Nhận diện được các sản phẩm thiết kế đẹp hay hợp phong cách với 

sản phẩm và người sử dụng sản phẩm 

6 CLO6 
Vận dụng được kiến thức tư duy thiết kế vào các học phần chuyên 

ngành 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X          

CLO2 X          

CLO3 X X         

CLO4 X          

CLO5 X          

CLO6 X          

Phân bổ thời gian theo tiết cho 1 tín chỉ (1tín chỉ = 15 tiết): 

 

10. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học 

do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

 Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 

hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

 Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định.  

 Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 

 Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

11. Đánh giá sinh viên: 

Chương Tên chương 

Số tiết tín chỉ 

LT Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Bài toán và tư duy tính toán 3 0 3 

2 Biểu diễn dữ liệu cho bài toán 3 0 3 

3  Kỹ thuật lập trình cơ bản 3 0 3 

4 Kỹ thuật đệ quy 6 0 6 

Tổng 15 0 15 
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Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau: 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thành phần 1 

- Chuyên cần 

- Đóng góp ý kiến 

- Bài tập về nhà 

10 % 

2 Điểm thành phần 2 - Thực hành/ Bài tập nhóm/ Báo cáo nhóm 30 % 

3 Điểm thi cuối kỳ - Bài thi 60 % 

Tổng 100% 

12. Nội dung chi tiết học phần: 

  CHƯƠNG 1 

  THIẾT KẾ VÀ TƯ DUY THIẾT KẾ 

1.1.  THIẾT KẾ XUẤT HIỆN Ở ĐÂU? 

1.2.  THIẾT KẾ LÀ GÌ? 

1.3.  TƯ DUY THIẾT KẾ LÀ GÌ? 

1.4.  QUY TRÌNH TƯ DUY THIẾT KẾ 

 1.4.1. Đồng cảm 

 1.4.2. Xác định vấn đề 

 1.4.3. Xây dựng ý tưởng 

 1.4.4. Dựng mẫu 

 1.4.5. Kiểm tra 

   

  CHƯƠNG 2 

  THIẾT KẾ ĐỒ HỌA WEBSITE 

2.1.  THIẾT KẾ ĐỒ HỌA WEBSITE LÀ GÌ? 

2.2.  TẦM QUAN TRỌNG CỦA THIẾT KẾ ĐỒ HỌA WEBSITE 

2.3.  WEB DESIGNER CẦN GÌ 

   

  CHƯƠNG 3 

  QUY LUẬT CỦA SỰ ĐƠN GIẢN TRONG THIẾT KẾ 

3.1.  THẾ NÀO LÀ ĐƠN GIẢN 

3.2.  CẦN BẰNG TÍNH ĐƠN GIẢN VÀ PHỨC TẠP 

3.3.  NHỮNG TRƯỜNG HỢP HAY BỊ PHỨC TẠP HÓA 

3.4.  ÁP DỤNG NHỮNG QUY LUẬT CỦA SỰ ĐƠN GIẢN VÀO THIẾT 

KẾ 
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  CHƯƠNG 4 

  QUY TẮC PHỐI MÀU CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ 

4.1.  TIẾP CẬN LÝ THUYẾT MÀU SẮC TRONG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 

4.2.  Ý NGHĨA, TÂM LÝ VỀ MÀU SẮC 

4.3.  VÒNG THUẦN SẮC 

4.4  TẠO LẬP BẢNG MÀU 

   

  CHƯƠNG 5 

  TYPOGRAPHY TRONG THIẾT KẾ WEBSITE 

5.1.  TYPOGRAPHY LÀ GÌ? 

5.2.  NHỮNG QUY TẮC TYPOGRAPHY TRÊN WEBSITE 

13. Tài liệu học tập: 

TL1. Bài giảng Tư duy thiết kế, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, 2020 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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VIII. Học phần:  KỸ NĂNG GIAO TIẾP 

1. Tên học phần: Kỹ năng giao tiếp 

2. Tên tiếng Anh: Communication skill 

3. Số tín chỉ: 01 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 8 tiết; thực hành: 7 tiết, tự học:  30 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Không 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả học phần: 

Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng tạo lập, duy trì, phát triển một nhóm làm 

việc có hiệu quả, các kỹ năng để người học có khả năng thực hành giao tiếp một cách hiệu 

quả, có đạo đức và đúng pháp luật và các kỹ năng để tạo động lực cũng như quản lý thời 

gian hiệu quả. 

8. Mục tiêu của học phần: 

 

TT 

Mã mục 

tiêu của 

học phần 

 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Cung cấp những kiến thức cơ bản về giao tiếp cá nhân. 

 

2 
MT2 

Giúp sinh viên xây dựng kỹ năng giao tiếp một cách hiệu quả, có 

đạo đức và đúng pháp luật. 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần: 

 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Hiểu về các kỹ năng giao tiếp hiệu quả  

2 CLO2 
Hình thành được kỹ năng giao tiếp hiệu quả, có đạo đức và đúng 

pháp luật. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X      X    

CLO2 X          

Phân bổ thời gian theo tiết cho 1 tín chỉ (1tín chỉ = 15 tiết): 
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Chươn

g 
Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Hiểu biết về giao tiếp 3 3 6 

2 Các kỹ năng giao tiếp cá nhân 5 4 9 

Tổng 8 7 15 

10. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự lớp học ít nhất là 80% thời gian giảng lý thuyết. 

- Tham gia thảo luận và thuyết trình trên lớp học. 

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên; 

- Hoàn thành toàn bộ các bài tập được giao. 

11. Đánh giá sinh viên: 

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau: 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thành phần 1 - Tham dự lớp học và làm bài tập  10 % 

2 Điểm thành phần 2 - Thảo luận và thuyết trình 90 % 

Tổng 100% 

12. Nội dung chi tiết học phần: 

CHƯƠNG 1 HIỂU BIẾT VỀ GIAO TIẾP  

1.1.  Giao tiếp trong một tổ chức 

1.2.  Những bộ phận cấu thành của giao tiếp 

1.5.  Những rào cản của giao tiếp và những lựa chọn phương tiện giao tiếp 

1.6.  Những rào cản giao tiếp 

1.7.  Những lựa chọn phương tiện giao tiếp 

1.9.  Giao tiếp theo pháp luật 

1.10.  Giao tiếp có đạo đức 

CHƯƠNG 2 CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÁ NHÂN 

2.1.  Giao tiếp phi ngôn ngữ và kỹ năng lắng nghe 

2.2.  Giao tiếp phi ngôn ngữ 

2.3.  Kỹ năng lắng nghe 

2.4.  Giao tiếp dựa vào internet 

2.5.  Giao tiếp bằng giọng nói 
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2.6.  Giao tiếp qua hệ thống gửi tin nhắn 

2.7.  Giao tiếp trong những cuộc họp  

13. Tài liệu học tập: 

13.1. Giáo trình 

TL Kỹ năng mềm, nhóm biên soạn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, lưu hành nội bộ. 

13.2. Tài liệu tham khảo 

TK1. Nói nhiều không bằng nói đúng 

TK2. Nghệ thuật giao tiếp để thành công 

TK3. Giỏi giao tiếp – dễ thành công 

TK4. Chinh phục người đối diện 

TK6. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ  

TK7. Các quy tắc trong giao tiếp 

TK8. Đắc nhân tâm 

TK9. Đắc nhân tâm bí quyết trở thành nhân viên xuất sắc 

TK10. Cách đối nhân xử thế của người thông minh 

TK11. Cái lợi của điềm tĩnh và cái hại của quá khích 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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HỌC KỲ II 

(Bao gồm: 07 học phần bắt buộc - 19 TC  + 1 TC GDTC) 

STT Môn Số TC 

1 Kinh tế chính trị Mác-LêNin 2 

2 Tiếng Anh 1 3 

3 Đại số tuyến tính 2 

4 Toán rời rạc 3 

5 Lập trình cơ bản với C 4 

6 Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật 4 

7 Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian 1 

8 Giáo dục thể chất 2 1 

 Tổng cộng 20 
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I. Học phần: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 

1. Tên học phần: Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

2. Tên tiếng Anh: Political Economics of Marxism and Leninism 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 23 tiết; thực hành: 7 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học xong học phần Triết học Mác - Lênin 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần này gồm 6 chương: Trong đó Chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp 

nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác- Lênin. Chương 2 đến chương 6 trình 

bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác-Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể 

các vấn đề như: hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Sản 

xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc trong nền kinh tế thị 

trường.; Kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế; Công nghiệp 

hóa, Hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế 

chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước 

và thế giới ngày nay; gồm những tri thức kinh tế chính trị về 

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những vấn đề kinh tế 

chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

2 MT2 

Hình thành cho sinh viên kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện 

bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế xã 

hội của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây dựng trách nhiệm 

xã hội phù hợp với vị trí việc làm và cuộc sống sau khi ra trường. 

3 MT3 
Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin 

đối với sinh viên. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Trình bày được lịch sử hình thành, đối tượng, phương pháp và các 

chức năng cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 
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2 CLO2 
Trình bày được những kiến thức cơ bản về sản xuất hàng hóa, giá 

trị thặng dư, chủ nghĩa tư bản độc quyền. 

3 CLO3 
Diễn giải được những vấn đề lý luận cơ bản của Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin. 

4 CLO4 
Phân tích được những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

5 CLO5 
Vận dụng kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin vào hoạt động 

thực tiễn. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X          

CLO2 X          

CLO3 X X         

CLO4 X        X X 

CLO5          X 

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 2 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA 

KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN 

2 0 2 

2 

HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI 

TRÒ CỦA CHỦ THỂ THAM GIA THỊ 

TRƯỜNG 

5 2 7 

3 
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN 

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
5 2 7 

4 
CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
3 1 4 

5 

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 

HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT 

NAM VÀ CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH 

KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

4 1 5 

6 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 4 1 5 
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VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

CỦA VIỆT NAM 

Tổng 23 7 30 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự đầy đủ các buổi học theo quy định. 

- Tuyệt đối không làm việc riêng khi tham gia lớp học. 

- Sinh viên phải nghiên cứu giáo trình trước, chuẩn bị các ý kiến đề xuất khi nghe giảng;  

- Chuẩn bị các nội dung thảo luận, đọc và sưu tầm các tư liệu có liên quan đến nội dung 

môn học. 

- Hoàn thành tất cả các bài tập cá nhân và bài tập nhóm theo đúng quy định. Các bài tập 

phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các 

sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ 

tiêu 

Cách thức đánh 

giá 

Trọng 

số 
C

L
O

1
 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 
Chuyên 

cần 
Đánh giá chuyên 

cần và bài tập. 
10% X X X X X 

2 Giữa kì Kiểm tra viết + trắc 

nghiệm 
30%  X X  X 

3 Cuối kì Kiểm tra viết + trắc 

nghiệm 
60%  X X X X 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ 

CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN 

1.1  Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1.2  Đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị 

Mác - Lênin  

 1.2.1 Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

 1.2.2 Mục đích nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

 1.2.3 Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1.3  Chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

 1.3.1 Chức năng nhận thức 

 1.3.2 Chức năng thực tiễn 
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 1.3.3 Chức năng tư tưởng 

 1.3.4 Chức năng phương pháp luận 

  CHƯƠNG 2. HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA 

CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG 

2.1  Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa 

 2.1.1 Sản xuất hàng hóa 

 2.1.2 Hàng hóa 

 2.1.3 Tiền tệ 

 2.1.4 Dịch vụ và các quan hệ trao đổi trong trường hợp một số yếu tố khác hàng 

hóa thông thường ở điều kiện hiện nay 

2.2  Thị trường và nền kinh tế thị trường 

 2.2.1 Khái niệm, phân loại và vai trò của thị trường 

 2.2.2 Nền kinh tế thị trường và một số quy luật chủ yếu của nền kinh tế thị 

trường 

2.3  Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường 

  CHƯƠNG 3. GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ 

TRƯỜNG 

3.1  Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư 

 3.1.1 Nguồn gốc của giá trị thặng dư 

 3.1.2 Bản chất của giá trị thặng dư 

 3.1.3 Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 

3.2  Tích lũy tư bản 

 3.2.1 Bản chất của tích lũy tư bản 

 3.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng tới quy mô tích lũy 

 3.2.3 Một số hệ quả của tích lũy tư bản 

3.3  Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường 

 3.3.1 Lợi nhuận 

 3.3.2 Lợi tức 

 3.3.3 Địa tô 

  CHƯƠNG 4. CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN 

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
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4.1  Cạnh tranh ở cấp độ độc quyền trong nền kinh tế thị trường 

 4.1.1 Độc quyền, độc quyền nhà nước và tác động của độc quyền 

 4.1.2 Quan hệ cạnh tranh ở trạng thái độc quyền  

4.2  Lý luận của V.I.Lênin về đặc điểm kinh tế của độc quyền và độc quyền 

nhà nước trong nền kinh tế thị trường 

 4.2.1 Lý luận của V.I.Lênin về đặc điểm của độc quyền 

 4.2.2 Lý luận của V.I.Lênin về đặc điểm của độc quyền nhà nước  

4.3  Biểu hiện mới của độc quyền, độc quyền nhà nước trong điều kiện hiện 

nay; vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

 4.3.1 Biểu hiện mới của độc quyền 

  Biểu hiện mới của độc quyền nhà nước 

  Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

  CHƯƠNG 5. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM VÀ CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH 

TẾ Ở VIỆT NAM 

5.1  Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

 5.1.1 Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

 5.1.2 Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

 5.1.3 Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.2  Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam 

 5.2.1 Sự cẩn thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam 

 5.2.2 Nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 

5.3  Quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam 

 5.3.1 Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế 

 5.3.2 Vai trò của nhà nước trong đảm bảo hài hòa các quan hệ lợi ích 

  CHƯƠNG 6. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI 

NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 

6.1  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 
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 6.1.1 Khái quát về cách mạng công nghiệp và công nghiệp hóa 

 6.1.2 Tính tất yếu khách quan và nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

6.2  Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

 6.2.1 Khái niệm và các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế 

 6.2.2 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển của Việt Nam 

 6.2.3 Phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển 

của Việt Nam 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Giáo trình  

 TL1. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý 

luận chính trị), Bộ giáo dục và đào tạo (PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa chủ biên), Nxb Chính 

Trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội, 2021. 

 TL2. [PDF] Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (dành cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, PGS.TS Ngô Tuấn 

Nghĩa chủ biên, ban hành 2019. 

Mã QR Giáo trình:  

Trang đầu – Tr100 Tr101 – Tr182 

  

13.2. Tài liệu khác  

TK1. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (dùng cho các khối ngành không chuyên 

Kinh tế- Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2006. 

TK2. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (dùng cho các khối ngành Kinh tế- Quản trị 

kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nxb Chính trị 

Quốc gia Hà Nội, 2006. 

TK3. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên 

Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2018. 

TK4. Chỉ thị 16/CT-TTg (2017) “về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4”. 
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TK5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016.  

TK6. V.I.Lênin toàn tập, tập 27, Nxb Chính trị Quốc gia, 2005. 

TK7. V.I.Lênin toàn tập, tập 31, Nxb Chính trị Quốc gia, 2005. 

TK8. The Fourth Industrial Revolution- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Klaus 

Schwab, 2016. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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II. Học phần: TIẾNG ANH 1 

1. Tên học phần: TIẾNG ANH  1 

2. Tên tiếng Anh: English 1  

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 12 tiết; thực hành: 33 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: Bắt buộc  

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Tiếng Anh 1 nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản 

để có thể giao tiếp thành công ở cấp độ A1. Về kiến thức, học phần này bao gồm các kiến 

thức về từ vựng liên quan gia đình, thời trang, công nghệ, thể thao; về thì cơ bản như thì 

hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, thì tương lai với will&going to; về các kĩ năng 

từ như danh từ số ít, danh từ số nhiều, tính từ có tiền tố phủ định, ngữ động từ, hậu tố; về 

cấu trúc viết hồ sơ cá nhân, bài tường thuật, email thân mật. Về kỹ năng, học phần tập trung 

vào tất cả 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, học phần cũng cấp cho 

người học cơ hội để thực hành giao tiếp và giúp cải thiện kỹ năng tự học tiếng Anh thông 

qua việc cung cấp các tài liệu phù hợp và các kỹ thuật học tiếng Anh được dùng trong quá 

trình học. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

Kiến thức 

o Phân biệt được cách sử dụng của các điểm ngữ pháp để miêu tả các chủ đề gần gũi 

trong cuộc sống. 

o Phát triển từ vựng nhằm giao tiếp ở mức độ A2 về các chủ đề quen thuộc trong cuộc 

sống. 

o Phân biệt được các thể loại văn bản trong tiếng Anh và sự khác nhau với tiếng Việt. 

Kỹ năng 

 Kỹ năng cứng 

o Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các chủ đề liên quan thực tế. 

o Phát âm đúng các hình thái biểu hiện thì và nói có ngữ điệu. 

o Đọc hiểu và nghe hiểu các đoạn văn bản, hội thoại ở mức độ A2. 

 Kỹ năng mềm 

o Phát triển khả năng làm việc theo cặp, nhóm một cách hiệu quả. 

o Phát triển kỹ năng thuyết trình bằng ngoại ngữ. 

o Phát triển kỹ năng khai thác, tìm kiếm thông tin qua sách, báo và Internet. 

Thái độ 
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o Thể hiện thái độ học tập chăm chỉ. 

o Phát huy tính tự học, tự nghiên cứu. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 

Sử dụng được từ vựng liên quan đến các chủ đề quen thuộc như 

gia đình, thời trang, máy tính, công nghệ, thể thao; Sử dụng đúng 

danh từ số ít và danh từ số nhiều, tính từ có tiền tố phủ định, ngữ 

động từ, hậu tố. 

2 CLO2 
Sử dụng được thì hiện tại đơn, phân biệt được thì hiện tại đơn và 

thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn, thì tương lai với will& 

going to. 

3 CLO3 
Nghe hiểu và nhận dạng được cách phát âm các âm giống nhau, 

các âm được nhấn và không nhấn của từ; Tiên đoán nội dung sắp 

nghe; Nghe hiểu các hướng dẫn. 

4 CLO4 
Đọc hiểu các đoạn văn bản, hội thoại liên quan các vấn đề trong 

cuộc sống như gia đình, thời trang, chiến dịch truyền thông xã 

hội, những thành công trong thể thao mang tính truyền cảm hứng. 

5 CLO5 
Giao tiếp được trong các tình huống trong cuộc sống: mô tả 

người, sắp xếp cuộc hẹn, nói về các sản phẩm và giá cả, thương 

lượng khi thảo luận các kế hoạch 

6 CLO6 Áp dụng các cấu trúc phù hợp vào viết hồ sơ cá nhân, email thân 

mật, bài tường thuật về một câu chuyện nào đó 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình P
L

O
1
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P
L

O
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O
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P
L

O
1

0
 

CLO1      X     

CLO2      X     

CLO3      X     

CLO4      X     

CLO5      X     

CLO6      X     

10. Nhiệm vụ của sinh viên 
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 Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học 

do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

 Sinh viên không được vắng quá số buổi học theo quy định đào tạo hiện hành của 

Nhà trường và không được phép vắng các hoạt động sau đây của lớp học phần: Làm 

bài tập lớn theo nhóm và Trình bày bài tập lớn. Nếu không tham gia các hoạt động 

này thì bị coi như không hoàn thành học phần và phải đăng ký học lại học phần vào 

học kỳ sau. 

 Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 

hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

 Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 5 phút sau khi giờ học 

bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

 Sinh viên tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong khi học. 

 Sinh viên không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, 

máy nghe nhạc trong giờ học. 

 Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

Hoàn thành toàn bộ các bài tập cá nhân và bài tập nhóm được giao. 

11. Đánh giá sinh viên 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

 

Hình thức đánh giá 
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Bài tập/chuyên cần x x x x x x 

Thi giữa kỳ   x  x  

Thi cuối kỳ x x  x  x 

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau: 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng 

số 

1 Điểm thành phần 1 

- Chuyên cần 

- Đóng góp ý kiến 

- Bài tập về nhà 

10 % 

2 Điểm thành phần 2 
-    Kiểm tra trắc nghiệm (Nghe),  

-    Vấn đáp (Nói) 
30 % 

3 Điểm thi cuối kỳ 
-     Kiểm tra tự luận (Đọc, Viết) 

-     Kiểm tra trắc nghiệm (Ngữ pháp, từ vựng) 
60 % 

Tổng 100% 

12. Nội dung chi tiết học phần 
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1.1.  UNIT 1: FAMILY AND FRIENDS 

 1.1.1 Vocabulary: Family 

 1.1.2 Grammar: Present simple  

 1.1.3 Listening: Spelling and pronounciation 

 1.1.4 Word skills: Singular and plural nouns 

 1.1.5 Reading: Sibling rivalry 

 1.1.6 Speaking: Describing people 

 1.1.7 Writing: Personal profile 

   

1.2.  UNIT 2: STYLE 

 1.2.1 Vocabulary: Clothes 

 1.2.2 Grammar: Present continuous; present simple vs present continuous 

 1.2.3 Listening: Catwalk fashion 

 1.2.4 Word skills: Adjectives: opposites 

 1.2.5 Reading: Teenage pressures 

 1.2.6 Speaking: Making arrangements 

 1.2.7 Writing: An email 

   

1.3.  UNIT 3: DIGITAL WORLD 

 1.3.1 Vocabulary: Computing 

 1.3.2 Grammar: Past simple  

 1.3.3 Listening: Listening to instruction 

 1.3.4 Word Skills: Introduction to phrasal verbs 

 1.3.5 Reading: Dancing Man 

 1.3.6 Speaking: In a shop 

 1.3.7 Writing: A narrative 

   

1.4.  UNIT 4: BE ACTIVE! 

 1.4.1 Vocabulary: Sports and hobbies 
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 1.4.2 Grammar:  Will &Going to 

 1.4.3 Listening: Prediction 

 1.4.4 Word skills: Noun suffixes 

 1.4.5 Reading: Against the odds 

 1.4.6 Speaking: Negotiating 

 1.4.7 Writing: An informal letter 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Giáo trình  

[1] Falla, T., & Davies, P. A. (2017). Solutions, Elementary, Student's book (3rd ed.). 

Oxford University Press. 

[2] Falla, T., & Davies, P. A. (2017). Solutions, Elementary, Workbook (3rd ed.).  Oxford 

University Press. 

13.2. Tài liệu khác  

[1] Eckersley, C. E. (1996). A Concise English Grammar for Foreign Students. London: 

Longmans. Cuốn sách tổng hợp một cách ngắn gọn các chủ điểm ngữ pháp quan trọng của 

Tiếng Anh. 

[2] Gammidge, M. (2004). Speaking extra. Cambridge: Cambridge University Press. Mỗi 

chủ đề trong cuốn sách này được thiết kế với các hoạt động nghe khác nhau cho 3 cấp độ: 

sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Ở học phần Tiếng Anh 2, người học được khuyến nghị chỉ 

tập trung vào các hoạt động cho cấp độ trung cấp ở tất cả các chủ đề. 

[3] Palmer, G. (2004). Writing extra. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mỗi chủ đề trong Writing Extra được thiết kế với các hoạt động nghe khác nhau cho 3 cấp 

độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Ở học phần Tiếng Anh 2, người học được khuyến nghị 

chỉ tập trung vào các hoạt động ở cấp độ trung cấp ở tất cả các chủ đề.  

[4] Driscoll, L. (2004). Reading extra. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mỗi chủ đề trong Reading Extra được thiết kế với các hoạt động nghe khác nhau cho 3 cấp 

độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đối với học phần Tiếng Anh 2, người học được khuyến 

nghị chỉ tập trung vào các hoạt động dành cho cấp độ trung cấp ở tất cả các chủ đề.  

[5] Craven, M. (2004). Listening extra.  Cambridge: Cambridge University Press. 
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Mỗi chủ đề trong cuốn sách này được thiết kế với các hoạt động nghe cho 3 cấp độ: sơ cấp, 

trung cấp và cao cấp. Đối với học phần Tiếng Anh  2, người học được khuyến nghị chỉ 

nghe hoạt động nghe cho cấp độ trung cấp ở tất cả các chủ đề. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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III. Học phần: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 

1. Tên học phần: Đại số tuyến tính 

2. Tên tiếng Anh: Linear Algebra 

3. Số tín chỉ: 02 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 0 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Không 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần được kết cấu thành 4 chương: 

- Chương I: Ma trận và định thức, bao gồm các kiến thức về ma trận và định thức, ma trận 

nghịch đảo. 

- Chương II: Hệ phương trình tuyến tính, bao gồm các kiến thức về hệ phương trình tuyến 

tính tổng quát và hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, đặc biệt là các phương pháp giải 

hệ phương trình tuyến tính. 

- Chương III: Không gian vector, bao gồm các kiến thức về không gian vector, không gian 

vector con, hạng của một hệ vector và hạng của ma trận. 

- Chương IV: Ánh xạ tuyến tính, bao gồm các kiến thức về ánh xạ tuyến tính, trị riêng và 

vector riêng của ma trận và ánh xạ tuyến tính, chéo hóa ma trận. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Cung cấp kiến thức cơ bản về ma trận, các phép toán trên ma trận. 

2 MT2 
Cung cấp kiến thức cơ bản về định thức của ma trận vuông và một 

số phương pháp tính định thức của ma trận vuông. 

3 MT3 
Cung cấp kiến thức cơ bản về ma trận nghịch đảo, cách giải các 

phương trình ma trận đơn giản. 

4 MT4 
Cung cấp kiến thức cơ bản về hệ phương trình tuyến tính và một 

số phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính. 

5 MT5 

Cung cấp kiến thức cơ bản về không gian vector, sự độc lập tuyến 

tính, phụ thuộc tuyến tính của một họ vector, cơ sở và số chiều của 

một không gian vector, không gian sinh bởi một tập. 
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6 MT6 
Cung cấp kiến thức cơ bản về ánh xạ tuyến tính, trị riêng, vector 

riêng của ánh xạ tuyến tính. 

7 MT7 
Cung cấp kiến thức cơ bản và thuật toán chéo hóa ma trận vuông, 

cách tính lũy thừa bậc cao của ma trận. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 

Tính toán được các phép toán trên ma trận, hạng của ma trận, định 

thức của ma trận vuông; giải được một số phương trình ma trận 

đơn giản. 

2 CLO2 
Vận dụng được các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính 

để giải các hệ phương trình tuyến tính cụ thể. 

3 CLO3 

Kiểm tra được một không gian vector, không gian vector con, họ 

vector độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính; xác định được 

cơ sở và số chiều của một không gian vector. 

4 CLO4 

Kiểm tra được một ánh xạ tuyến tính, tìm được nhân và ảnh của 

ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vector riêng của phép biến đổi tuyến 

tính trong không gian hữu hạn chiều; tính được lũy thừa bậc cao 

của một ma trận. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 
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CLO1 X          

CLO2 X          

CLO3 X          

CLO4 X          

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 2 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Ma trận và định thức 10 0 10 

2 Hệ phương trình tuyến tính 4 0 4 

3 Không gian vector 8 0 8 
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4 Ánh xạ tuyến tính 8 0 8 

TỔNG 30 0 30 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chuẩn bị đủ giáo trình, tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Đọc trước bài giảng trong giáo trình, lên lớp nghe giảng đầy đủ. 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học. 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra. 

- Trong giờ tự học, sinh viên nghiên cứu bài giảng và đọc các sách và tài liệu tham 

khảo, chuẩn bị thảo luận, tham gia trao đổi tại lớp, hoàn thành các bài tập được giao. 

- Làm bài kiểm tra giữa kì và thi hết học phần theo quy định chung. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC 

1.1  Ma trận và các phép toán 

 1.1.1 Các định nghĩa 

 1.1.2 Các phép toán trên ma trận 

 1.1.3 Ma trận chuyển vị 

 1.1.4 Phép biến đổi sơ cấp trên dòng của ma trận (Gauss-Jordan) 

 1.1.5 Ma trận bậc thang 

 1.1.6 Hạng của ma trận 

1.2  Định thức của ma trận vuông 

 1.2.1 Định nghĩa   

 1.2.2 Các tính chất cơ bản của định thức 

 1.2.3 Cách tính định thức bằng biến đổi sơ cấp 

1.3  Ma trận nghịch đảo 

 1.3.1 Ma trận khả đảo 

 1.3.2 Sự duy nhất của ma trận nghịch đảo 

 1.3.3 Cách tìm ma trận nghịch đảo 

 BÀI TẬP CHƯƠNG I 

Chương II: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 
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2.1  Hệ phương trình tổng quát 

 2.1.1  Định nghĩa 

 2.1.2 Định lý Crockneker-Capelli 

 2.1.3 Phương pháp giải hệ phương trình tổng quát 

2.2  Hệ phương trình thuần nhất  

 2.2.1 Định nghĩa 

 2.2.2 Định lý 

 BÀI TẬP CHƯƠNG II 

Chương III: KHÔNG GIAN VECTOR 

3.1  Định nghĩa và các ví dụ  

 3.1.1 Không gian vector 

 3.1.2 Một số ví dụ về không gian vector 

 3.1.3 Một số tính chất của không gian vector 

 3.1.4 Không gian con 

3.2  Sự độc lập tuyến tính – phụ thuộc tuyến tính 

 3.2.1 Định nghĩa  

 3.2.2 Định lý 

3.3  Cơ sở - số chiều của không gian vector. Tọa độ vector theo cơ sở 

 3.3.1 Cơ sở của không gian vector 

 3.3.2 Số chiều của không gian vector 

 3.3.3 Tọa độ của vector theo cơ sở 

 3.3.4 Ma trận chuyển cơ sở 

3.4  Không gian sinh bởi hệ vector 

 3.4.1 Định nghĩa 

 3.4.2 Hệ vector trong n  

 3.4.3 Hạng của hệ các vector trong n  

 BÀI TẬP CHƯƠNG III 

Chương IV: ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH 

4.1  Ánh xạ tuyến tính  

 4.1.1 Các khái niệm về ánh xạ tuyến tính 

 4.1.2 Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính 

 4.1.3 Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính 

4.2  Giá trị riêng – vector riêng 

 4.2.1 Đa thức đặc trưng 

 4.2.2 Giá trị riêng – vector riêng 

 4.2.3 Không gian riêng 

 4.2.4 Định lý Cayley – Hamilton 

4.3  Chéo hóa ma trận vuông 

 4.3.1 Định nghĩa 
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 4.3.2 Điều kiện cần và đủ cho sự chéo hóa 

 4.3.3 Thuật toán chéo hóa ma trận vuông 

 4.3.4 Tính lũy thừa bậc cao của ma trận 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu chính 

Tập bài giảng, do giảng viên biên soạn (Lưu hành hội bộ) 

Tài liệu tham khảo 

Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp, Tập 1, Đại 

số và Hình học giải tích, NXB Giáo Dục, 2003. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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IV. Học phần: TOÁN RỜI RẠC 

1. Tên học phần: Toán rời rạc 

2. Tên tiếng Anh: Discrete mathematics 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 45 tiết; thực hành: 0 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Không 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản về phép đếm, quan hệ, thuật toán và đại số Boole. 

Sinh viên có thể vận dụng kiến thức và kỹ năng, quy luật suy luận logic vào trong cuộc 

sống và trong kỹ thuật máy tính. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Sinh viên có kiến thức cơ bản về cơ sở logic, phép đếm, quan hệ, 

thuật toán và đại số Boole. 

2 MT2 
Cung cấp cho sinh viên một số thuật toán được ứng dụng nhiều 

trong thực tế. 

3 MT3 

Sinh viên có kỹ năng lập luận mang tính toán học, đặc biệt là cấu 

trúc rời rạc toán học và kỹ năng suy luận logic trong việc học tập 

và giải quyết các bài toán cơ bản trong khoa học, kỹ thuật máy tính 

và trong thực tế. 

4 MT4 

Sinh viên có kỹ năng phát biểu, trình bày, mô tả một câu hỏi hoặc 

vấn đề thực tiễn bằng cách áp dụng ngôn ngữ hoặc các mô hình 

toán học rời rạc. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Nắm vững được các khái niệm cơ bản về cơ sở logic, phép đếm, 

thuật toán, quan hệ và đại số Boole. 

2 CLO2 

Có kỹ năng phát biểu, trình bày, mô tả một câu hỏi hoặc vấn đề 

thực tiễn bằng cách áp dụng ngôn ngữ hoặc các mô hình toán học 

rời rạc. 

3 CLO3 Vận dụng các kiến thức để giải quyết bài toán liên quan. 
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4 CLO4 Có khả năng tự học, tư duy logic và tinh thần trách nhiệm. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X          

CLO2 X          

CLO3 X          

CLO4 X        X X 

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Đại số mệnh đề, tập hợp, ánh xạ 6 0 6 

2 Phương pháp đếm 9 0 9 

3 Quan hệ hai ngôi 9 0 9 

4 Đại số boole và hàm boole 9 0 9 

5 

Thuật toán – đánh giá độ phức tạp 

của thuật toán 
12 0 12 

TỔNG 45 0 45 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chuẩn bị đủ giáo trình, tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Đọc trước bài giảng trong giáo trình, lên lớp nghe giảng đầy đủ. 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học. 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra. 

- Trong giờ tự học, sinh viên nghiên cứu bài giảng và đọc các sách và tài liệu tham 

khảo, chuẩn bị thảo luận, tham gia trao đổi tại lớp, hoàn thành các bài tập được giao. 

- Làm bài kiểm tra giữa kì và thi hết học phần theo quy định chung. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 
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2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I: ĐẠI SỐ MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP, ÁNH XẠ 

1.1  Đại Số Mệnh Đề 

 1.1.1 Mệnh đề và các phép toán mệnh đề 

 1.1.2 Dạng mệnh đề 

 1.1.3 Vị từ và lượng từ 

 1.1.4 Phương pháp chứng minh bằng qui nạp 

1.2  Tập Hợp 

 1.2.1 Tập hợp và tập hợp con 

 1.2.2 Các phép toán tập hợp 

 1.2.3 Tích Descartes 

1.3  Ánh Xạ 

 1.3.1 Ánh xạ. Ánh và ảnh ngược của các tập con 

 1.3.2 Phân loại ánh xạ: đơn ánh, toàn ánh và song ánh 

 1.3.3 Ánh xạ ngược của một song ánh. Tích các ánh xạ 

 BÀI TẬP CHƯƠNG I 

Chương II: PHƯƠNG PHÁP ĐẾM 

2.1  Phép đếm : Nguyên lý cộng , nguyên lý bù-trừ , nguyên lý nhân 

2.2  Giải tích tổ hợp: Chỉnh hợp - Hoán vị - Tổ hợp không lặp và lặp 

2.3  Nguyên lý Dirichlet (nguyên lý chuồng bồ câu) 

 BÀI TẬP CHƯƠNG II 

Chương III: QUAN HỆ HAI NGÔI 

3.1  Quan hệ hai ngôi và ma trận biểu diễn 

3.2  Các tính chất của quan hệ hai ngôi 

3.3  

Quan hệ thứ tự: định nghĩa, quan hệ thứ tự toàn phần và bộ phận. Các 

phần tử lớn nhất và nhỏ nhất, các phần tử tối đại và tối tiểu. Sup và inf. 

Biểu đồ Hasse 
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3.4  
Quan hệ tương đương: định nghĩa và tính chất. Lớp tương đương và 

tập thương 

3.3  Cơ sở - số chiều của không gian vector. Tọa độ vector theo cơ sở 

 BÀI TẬP CHƯƠNG III 

Chương IV: ĐẠI SỐ BOOLE VÀ HÀM BOOLE 

4.1  Đại số Boole 

4.2  Hàm Boole: định nghĩa và tính chất. Các dạng chính tắc của hàm Boole 

4.3  Phương pháp biểu đồ Karnaugh 

4.4  Rút gọn hàm Boole. Công thức đa thức tối tiểu 

4.5  Phương pháp biễu đồ Karnaugh tìm công thức đa thức tối tiểu 

 BÀI TẬP CHƯƠNG IV 

Chương V: THUẬT TOÁN – ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN 

5.1  Khái niệm thuật toán - Khái niệm độ phức tạp 

5.2  Hệ thức đệ qui - Phương trình sai phân 

5.3  Phương trình sai phân thuần nhất 

5.4  Phương trình sai phân không thuần nhất 

5.5  Áp dụng 

 BÀI TẬP CHƯƠNG V 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu chính 

TL1. Nguyễn Hữu Anh, Toán rời rạc, NXB Lao động xã hội 

Tài liệu tham khảo 

TL1. Đỗ Văn Nhơn, Toán rời rạc, Tập 1, NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM 

TL2. McGraw-Hill, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th Edition, 

Kenneth Rosen 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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V. Học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI C 

1. Tên học phần: Lập trình cơ bản với C 

2. Tên tiếng Anh: C Programming Language 

3. Số tín chỉ: 04 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 45 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 120 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Không 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ C. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc, các thành 

phần cơ bản và các kiểu dữ liệu cơ bản sử dụng trong một chương 

trình C 

2 MT2 
Giúp sinh viên hiểu và thiết kế được thuật toán phù hợp với bài 

toán thực tế 

3 MT3 
Cung cấp cho sinh viên kỹ năng phân tích, lập luận và giải quyết 

các vấn đề phát sinh trong lập trình bài toán thực tế 

4 MT4 
Hình thành cho sinh viên tư duy có hệ thống các vấn đề kỹ thuật 

trong xử lý dữ liệu và thuật toán 

5 MT5 
Giúp sinh viên nâng cao kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và thái 

độ cá nhân đúng đắn trong quá trình học tập 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 Xác định được các loại dữ liệu phù hợp với bài toán thực tế  

2 CLO2 Xác định được loại thuật toán phù hợp với bài toán thực tế 

3 CLO3 Thiết kế được các thuật toán cơ bản bằng ngôn ngữ C/C++ 
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4 CLO4 
Vận dụng để viết được các giải thuật thao tác trên các kiểu dữ liệu 

khác nhau 

5 CLO5 
Vận dụng được kiến thức về ngôn ngữ lập trình C để tiếp tục học 

các học phần chuyên ngành 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1  X         

CLO2  X         

CLO3  X X        

CLO4  X         

CLO5  X   X     X 

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Tổng quan về tin học 6 0 6 

2 

Các thành phần cơ bản – chương 

trình 
15 12 27 

3 Hàm, chương trình con 12 9 21 

4 Các kiểu dữ liệu nâng cao 12 9 21 

TỔNG 45 30 75 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chuẩn bị đủ giáo trình, tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Đọc trước bài giảng trong giáo trình, lên lớp nghe giảng đầy đủ. 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học. 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra. 

- Trong giờ tự học, sinh viên nghiên cứu bài giảng và đọc các sách và tài liệu tham 

khảo, chuẩn bị thảo luận, tham gia trao đổi tại lớp, hoàn thành các bài tập được giao. 

- Làm bài kiểm tra giữa kì và thi hết học phần theo quy định chung. 

11. Đánh giá sinh viên 
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TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 TỔNG QUAN VỀ TIN HỌC 

1.1. Các khái niệm cơ bản  

1.2. Lịch sử phát triển của máy tính và ngành cntt 

1.3. Máy tính và cấu trúc máy tính  

1.4. Các cơ số đếm 

1.5. Hệ điều hành 

1.6. Thuật toán  

1.7. Ngôn ngữ lập trình 

  

 CHƯƠNG 2 

 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN – CHƯƠNG TRÌNH 

2.1. Các kiểu dữ liệu cơ bản 

2.2. Thành phần cơ bản trong chương trình 

2.3. Cấu trúc chương trình 

2.4. Các loại câu lệnh: nhập/xuất dữ liệu 

2.5. Các loại câu lệnh: điều kiện, vòng lặp 

  

 CHƯƠNG 3 

 HÀM, CHƯƠNG TRÌNH CON 

3.1. Hàm 

3.2. Biến cục bộ 

3.3. Biến toàn cục 
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3.4 Tham số và con trỏ 

  

 CHƯƠNG 4 

 CÁC KIỂU DỮ LIỆU NÂNG CAO 

4.1. Mảng một chiều 

4.2. Mảng hai chiều 

4.3. Chuỗi ký tự 

4.4. Kiểu cấu trúc 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu chính 

TL1. Nguyễn Thanh Thủy, Nhập môn Lập trình ngôn ngữ C, Nhà xuất bản Khoa 

học Kỹ thuật; 

TL2. Lê Thị Bảo Yến, Bài giảng Lập trình cơ bản với C, Khoa Kỹ thuật – Nông 

nghiệp, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Phạm Văn Ất, Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao, Nhà xuất bản Khoa 

học Kỹ thuật 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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VI. Học phần: CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT 

1. Tên học phần: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

2. Tên tiếng Anh: Data Structure and Algorithm 

3. Số tín chỉ: 4 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 45 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 120 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: không 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, các cấu trúc 

dữ liệu và các giải thuật cơ bản. Giúp cho sinh viên hiểu được mối quan hệ giữa cấu trúc 

dữ liệu và giải thuật, từ đó biết cách chọn cấu trúc dữ liệu thích hợp cho thuật giải. Mặt 

khác, hướng dẫn sinh viên xây dựng thuật giải, phân tích đánh giá tính hiệu quả của thuật 

giải và nâng cao kỹ năng lập trình. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các loại cấu trúc 

dữ liệu như mảng, danh sách liên kết và cây 

2 MT2 
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các thuật toán cơ bản như 

sắp xếp, tìm kiếm, chia để trị, quay lui, quy hoạch động, tham lam 

3 MT3 
Hình thành được ý tưởng, thiết kế thuật toán phù hợp với bài toán 

thực tế 

4 MT4 
Phân tích, lập luận và giải quyết các vấn đề phát sinh trong lập trình 

bài toán thực tế 

5 MT5 
Tư duy có hệ thống các vấn đề kỹ thuật trong xử lý cấu trúc dữ liệu 

và thuật toán 

6 MT6 
Có các kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm và thái độ cá nhân, thái 

độ đúng đắn trong quá trình học tập học phần 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 
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1 CLO1 Phân biệt được các loại cấu trúc dữ liệu 

2 CLO2 
Mô tả được các phương thức cần thiết cho từng loại cấu trúc dữ 

liệu bằng mã giả 

3 CLO3 Thiết kế được các thuật toán cơ bản trong lập trình 

4 CLO4 
Định nghĩa được các khái niệm độ phức tạp và cách tính độ 

phức tạp của giải thuật  

5 CLO5 
Vận dụng để viết được các giải thuật thao tác trên các cấu trúc dữ 

liệu 

6 CLO6 
Vận dụng được kiến thức về cấu trúc dữ liệu và thuật toán để tiếp 

tục học các học phần chuyên ngành 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
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O
2

 

P
L
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4

 

P
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5

 

P
L

O
6

 

P
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O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4  X         

CLO5  X X        

CLO6  X   X     X 

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Giới thiệu chung 2 2 4 

2 Một số giải thuật quan trọng 10 10 20 

3 Danh sách 9 12 21 

4 Cây 7 8 15 

5 Sắp xếp và tìm kiếm 5 8 13 

TỔNG 45 30 75 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 
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- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  GIỚI THIỆU CHUNG 

   

1.1.  GIẢI BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH 

1.2.  GIẢI THUẬT 

1.3.  CẤU TRÚC DỮ LIỆU  

 1.3.1 Biểu diễn dữ liệu 

 1.3.2 Khái niệm dữ liệu 

 1.3.3 Khái niệm kiểu dữ liệu 

 1.3.4 Cấu trúc dữ liệu 

 1.3.5 Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

1.4  CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN 

 1.4.1. Các kiểu dữ liệu đơn giản 

 1.4.2. 2.2. Các kiểu dữ liệu có cấu trúc 

1.5  THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 

   

  CHƯƠNG 2 

  MỘT SỐ GIẢI THUẬT QUAN TRỌNG 

2.1.  GIẢI THUẬT CHIA ĐỂ TRỊ (DIVIDE AND CONQUER) 

2.2.  GIẢI THUẬT QUY HOẠCH ĐỘNG (DYNAMIC PROGRAMMING) 

2.3.  GIẢI THUẬT QUAY LUI (BACKTRACKING) 

2.4.  GIẢI THUẬT THAM LAM (GREEDY METHOD) 

  CHƯƠNG 3 

  DANH SÁCH 
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2.1.  KHÁI NIỆM DANH SÁCH 

2.2.  CÁC THAO TÁC TRÊN DANH SÁCH 

2.3.  DANH SÁCH ĐẶC 

 2.3.1. Định nghĩa 

 2.2.2. Biểu diễn danh sách đặc 

 2.2.3. Các phép toán trên danh sách đặc 

2.4.  DANH SÁCH LIÊN KẾT 

 2.4.1. Định nghĩa 

 2.4.2. Biểu diễn danh sách liên kết 

 2.4.3. Các phép toán trên danh sách liên kết 

2.5.  DANH SÁCH ĐA LIÊN KẾT 

 2.5.1. Định nghĩa 

 2.5.2. Biểu diễn danh sách đa liên kết 

 2.5.3. Các phép toán trên danh sách đa liên kết 

2.6.  DANH SÁCH ĐA HẠN CHẾ 

 2.6.1. Định nghĩa 

 2.6.2. Ngăn xếp 

 2.6.3. Hàng đợi 

  CHƯƠNG 4 

  CÂY 

3.1.  MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

 3.1.1. Các định nghĩa 

 3.1.2. Cách lưu trữ cây 

3.2.  CÂY NHỊ PHÂN 

 3.2.1. Định nghĩa  

 3.2.2. Tính chất 

 3.2.3. Các cách biểu diễn cây nhị phân 

 3.2.4. Các phép toán trên cây nhị phân 

3.3.  CÂY TỔNG QUÁT 

 3.3.1. Định nghĩa 

 3.3.2. Duyệt cây tổng quát  

 3.3.3. Cây nhị phân tương đương 

  CHƯƠNG 5 

  SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM 

5.1.  SẮP XẾP THỨ TỰ DỮ LIỆU 

 5.1.1. Định nghĩa  

 5.1.2. Sắp xếp bằng phương pháp lựa chọn trực tiếp 

 5.1.3. Sắp xếp bằng phương pháp xen vào 

 5.1.4. Sắp xếp bằng phương pháp nổi bọt 

 5.1.5. Sắp xếp nhanh 
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5.2.  TÌM KIẾM DỮ LIỆU 

 5.2.1. Tìm kiếm tuần tự 

 5.2.2. Tìm kiếm nhị phân 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; 

TL2. Trần Hạnh Nhi, Dương Anh Đức, Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,  

NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Mình  

Tài liệu tham khảo 

TK1. Trương Hải Bằng, Giáo trình cấu trúc dữ liệu, NXB Đại học Quốc gia 

TK2. Lê Văn Vinh, Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,  NXB Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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VII. Học phần: KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN  

1. Tên học phần: Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian 

2. Tên tiếng Anh: planning and time management skill 

3. Số tín chỉ: 01 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 6 tiết; thực hành: 9 tiết, tự học: 30 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Không 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về kỹ năng lập kế hoạch và quản lý 

thời gian, triển khai công việc hiệu quả, đúng tiến độ. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Cung cấp những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch 

2 MT2 Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý thời gia 

3 MT3 Hình thành thói quen thực hiện công việc đúng thời gian. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Trình bày được các nguyên nhân lãng phí thời gian và các nguyên 

tắc quản lý thời gian 

2 CLO2 
Lập mục tiêu và kế hoạch để quản lý thời gian và công việc hiệu 

quả 

3 CLO3 Chủ động và có trách nhiệm với bản thân và công việc  

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 
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CLO1        X   
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CLO2        X   

CLO3        X  X 

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 1 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Giá trị của thời gian  2 2 4 

2 Nguyên tắc quản lý thời gian 2 3 5 

3 Lập kế hoạch thực hiện công việc 2 4 6 

TỔNG 6 9 15 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành. 

- Hoàn thành các bài tập và thảo luận theo yêu cầu. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thành phần 1 Thảo luận, trao đổi 10% 

2 Điểm thi cuối kỳ 2 Thuyết trình nhóm 90 % 

Tổng 100% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1: GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN  

1.1.   Gía trị của thời gian 

1.2.  Bạn có sử dụng thời gian có tốt không. 

1.3.  Nhật ký thời gian 

CHƯƠNG 2: NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THỜI GIAN 

2.1.   Các nguyên nhân lãng phí thời gian  

CHƯƠNG 3 LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

3.1.  Lập mục tiêu thông mình 

3.2.  Lập kế hoạch 
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 3.2.1. Ma trận quản lý thời gian 

  3.2.2.  Lập kế hoạch cá nhân trong ngày  

 3.2..3. Lập kế hoạch START 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Giáo trình chính 

TL1. Bài giảng Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, 

2021 (lưu hành nội bộ) 

13.2. Tài liệu tham khảo 

TK1. Robert Ashton, Kế hoach cuộc đời 

TK2. Tư suy sáng tạo trong lập kế hoạch và giải quyết vấn đề 

TK3. Sức mạnh cảu thói quen 

TK4. Quy tắc 5 giây 

TK5: Kiểm soát thời gian chu toàn mọi việc 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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HỌC KỲ III 

(Bao gồm: 08 học phần bắt buộc - 20 TC + 1 TC GDTC) 

STT Môn Số TC 

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

2 Tiếng Anh 2 3 

3 Xác suất thống kê 2 

4 Cơ sở dữ liệu 1 3 

5 Mạng máy tính 3 

6 Cấu trúc máy tính 2 

7 Thiết kế Web 3 

8 Lý thuyết đồ thị 2 

9 Giáo dục thể chất 3 1 

 Tổng cộng 21 
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I. Học phần: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

1. Tên học phần: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

2. Tên tiếng Anh: Scientific Socialism 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 22 tiết; thực hành: 8 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học xong các học phần Triết học, Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn 

đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình hình thành, phát triển 

của Chủ nghĩa xã hội khoa học); từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ 

bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học theo mục tiêu môn học. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Sinh viên hiểu được những tri thức cơ bản, những quan điểm của 

chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam vào điều kiện cụ thể Việt Nam. 

2 MT2 

Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng 

vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học vào việc xem xét 

đánh giá những vấn đề chính trị -  xã hội của đất nước liên quan 

đến Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH của 

nước ta. Ngoài ra, sinh viên được phát triển kỹ năng thuyết trình, 

kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc nhóm. 

3 MT3 

Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ 

nghĩa xã hội khoa học nói chung và nền tảng tư tưởng của Đảng 

nói riêng. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Trình bày được quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa xã 

hội khoa học. 
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2 CLO2 
Trình bày được những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa xã hội khoa 

học. 

3 CLO3 
Phân tích được sự vận dụng chủ nghĩa xã hội khoa học trong đường 

lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

4 CLO4 
Vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học vào việc xem xét 

đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 
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CLO1 X          

CLO2 X          

CLO3 X          

CLO4 X          

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 2 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

CHƯƠNG 

1 

NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI KHOA HỌC 
3 1 4 

CHƯƠNG 

2 

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA 

GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
3 1 4 

CHƯƠNG 

3 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ 

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

3 1 4 

CHƯƠNG 

4 

DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ 

HỘI CHỦ NGHĨA 

3 2 5 

CHƯƠNG 

5 

CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP 

VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, 

TẦNG LỚP TRONG THỜI 

KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI 

3 1 4 
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CHƯƠNG 

6 

VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN 

GIÁO TRONG THỜI KỲ 

QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI 

3 1 4 

CHƯƠNG 

7 

VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG 

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

3 2 5 

Tổng 22 8 30 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự đầy đủ các buổi học theo quy định. 

- Tuyệt đối không làm việc riêng khi tham gia lớp học. 

- Sinh viên phải nghiên cứu giáo trình trước, chuẩn bị các ý kiến đề xuất khi nghe giảng; 

Chuẩn bị các nội dung thảo luận, đọc và sưu tầm các tư liệu có liên quan đến nội dung môn 

học. 

- Hoàn thành tất cả các bài tập cá nhân và bài tập nhóm theo đúng quy định. Các bài tập 

phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các 

sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ 

tiêu 

Cách thức đánh 

giá 

Trọng 

số 

CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 

1 
Chuyên 

cần 

Đánh giá chuyên 

cần và mức độ 

hoàn thành các 

hoạt động trên 

Elearning. 

10% X X X X 

2 Giữa kỳ 

- Kiểm tra trắc 

nghiệm khách 

quan 

- Đánh giá thuyết 

trình nhóm 

30% X X X X 

3 Cuối kỳ Kiểm tra tự luận 60%  X X X 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  
NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

1  Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học 
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 1.1 Hoàn cảnh lịch sử ra đời chủ nghĩa xã hội khoa học 

 1.2 Vai trò của Các Mác và Phriđích Ăngghen 

2  Các giai đoạn phát triển cơ bản Chủ nghĩa xã hội khoa học 

 2.1 Các Mác và Ph.Ăngghen phát triển Chủ nghĩa xã hội khoa học 

 2.2 V.I.Lênin vận dụng và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong điều kiện 

mới 

 2.3 Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa xã hội khoa học từ sau khi 

V.I.Lênin qua đời đến nay 

3  Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 3.1 Đối tượng nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học 

 3.2 Phương pháp nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa học 

 3.3 Ý nghĩa nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học 

  CHƯƠNG 2 

  SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 

1  Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa  chủ nghĩa Mác-Lênin về giai cấp công 

nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân 

 1.1 Khái niệm và đặc điểm của giai cấp công nhân 

 1.2 Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

 1.3 Điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân 

2  Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công 

nhân trong thời đại ngày nay 

 2.1 Quan niệm về giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay 

 2.2 Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay 

3  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 

 3.1 Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam 

 3.2 Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 

 3.3 Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để xây dựng giai cấp công nhân 

Việt Nam hiện nay 

  CHƯƠNG 3 

  CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ  

LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
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1  Chủ nghĩa xã hội 

 1.1 Chủ nghĩa xã hội – giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản 

chủ nghĩa 

 1.2 Điều kiện ra đời chủ nghĩa xã hội 

  Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội 

2  Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

 2.1 Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

 2.2 Đặc điểm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

3  Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

 3.1 Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa 

 3.2 Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay 

  CHƯƠNG 4 

  DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

1  Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa 

 1.1 Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ 

 1.2 Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

2  Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

 2.1 Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa 

 

 2.2 Mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa 

3  Xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam 

 3.1 Dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 3.2 Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 3.3 Phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam 

  CHƯƠNG 5 

  CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG 

LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1  Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
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 1.1 Khái niệm và vị trí của cơ cấu xã hội - giai cấp trong cơ cấu xã hội 

 1.2 Sự biến đổi có tính qui luật của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội 

2  Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa 

3  Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

 3.1 Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 

 3.2 Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. 

  CHƯƠNG 6 

  VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ 

ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1  Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

 1.1 Chủ nghĩa Mác - Lênin về dân tộc Khái niệm, đặc trưng cơ bản của dân tộc 

 1.2 Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam 

2  Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

 2.1 Chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo 

 2.2 Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện 

nay 

3  Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

 3.1 Đặc điểm quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

 3.2 Định hướng giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện 

nay 

  CHƯƠNG 7 

  VĂN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ 

QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1  Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình  

 1.1 Khái niệm gia đình 

 1.2 Vị trí của gia đình trong xã hội 

 1.3 Chức năng cơ bản của gia đình 

2  Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
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 2.1 Cơ sở kinh tế - xã hội 

 2.2 Cơ sở chính trị - xã hội 

 2.3 Cở sở văn hóa 

 2.4 Chế độ hôn nhân tiến bộ Hôn nhân tự nguyện 

3  Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  

 3.1 Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội 

 3.2 Phương hướng cơ bản xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Giáo trình 

[TL1]. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dành cho bậc đại học - Không chuyên Lý 

luận chính trị), Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nxb Chính trị Quốc gia, 2021. 

[TL2]. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo 

trình Quốc gia các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc 

gia, 2004. 

13.2. Tài liệu khác 

[TK1]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Cương lĩnh xây dựng đất trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển 2011), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  

[TK2]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, 

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  

[TK3]. Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên) (2010), Một số vấn đề về biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam 

hiện nay, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

[TK4]. Hoàng Chí Bảo, Nguyễn Viết Thông, Bùi Đình Bôn (đồng chủ biên), Một số vấn 

đề lý luận về giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường, đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Nxb Lao động, Hà Nội, 2010. 

[TK5]. GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TS Lê Hữu Nghĩa, GS.TS Vũ Văn Hiền, PGS.TS 

Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên), Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, Nxb Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội, 2016. 

[TK6]. Nguyễn Quang Mạnh (2010), Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: lý 

luận và thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 



 78 

   

[TK7]. Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (2018), Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, 

Nxb. CTQG, Hà Nội. 

[TK8]. QH nước CHXHCNVN, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật số: 02/2016/QH14, ngày 

18/11/2016. 

[TK9]. Quốc hội số 52 / 2014 / QH13, Luật Hôn nhân và Gia đình, ban hành ngày tháng 6 

năm 2014.  

[TK10]. Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 – Quyết 

định số 629/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29 tháng 5 năm 2012.  

[TK11] Website: www.tapchicongsan.org.vn 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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II. Học phần: TIẾNG ANH 2 

1. Học phần:  Tiếng Anh 2  

2. Tên học phần (tiếng Anh): ENGLISH 2 

3. Khối lượng học tập:  3 tín chỉ 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 12 tiết; thực hành: 33 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Học phần điều kiện học trước: Hoàn thành Tiếng Anh 1 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả học phần 

Học phần Tiếng Anh 2 nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ 

bản để có thể giao tiếp thành công ở cấp độ A2. Về kiến thức, học phần này bao gồm các 

kiến thức từ vựng về các chủ điểm như cảm xúc, phong cảnh, quảng cáo, games, sức khỏe; 

về thì cơ bản như thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; về các kĩ năng từ như tính từ đuôi 

–ing/-ed, cách thành lập các loại từ; tính từ  có tiền tố phủ định, cụm động từ; về cấu trúc 

viết thư thân mật, đoạn văn miêu tả và bài báo. Về kỹ năng, học phần tập trung vào tất cả 

4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, học phần cũng cấp cho người học cơ 

hội để thực hành giao tiếp và giúp cải thiện kỹ năng tự học tiếng Anh thông qua việc cung 

cấp các tài liệu phù hợp và các kỹ thuật học tiếng Anh được dùng trong quá trình học. 

8. Mục tiêu của học phần 

 Kiến thức 

- Phân biệt được cách sử dụng của các điểm ngữ pháp để miêu tả các chủ đề khác 

nhau. 

- Phát triển từ vựng nhằm giao tiếp ở mức độ A2 về các chủ đề về cảm xúc, phong 

cảnh, phim ảnh, chương trình truyền hình, quảng cáo và thời tiết. 

- Phân biệt được các thể loại văn bản trong tiếng Anh và sự khác nhau với tiếng 

Việt. 

 Kỹ năng 

 Kỹ năng cứng 

- Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các chủ đề liên quan thực tế. 

- Phát âm đúng các hình thái biểu hiện thì và nói có ngữ điệu. 

- Đọc hiểu và nghe hiểu các đoạn văn bản, hội thoại ở mức độ A2. 

 Kỹ năng mềm 

- Phát triển khả năng làm việc theo cặp, nhóm một cách hiệu quả. 
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- Phát triển kỹ năng thuyết trình bằng ngoại ngữ. 

- Phát triển kỹ năng khai thác, tìm kiếm thông tin qua sách, báo và Internet. 

 Thái độ 

-  Thể hiện thái độ học tập chăm chỉ. 

-  Phát huy tính tự học, tự nghiên cứu. 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 

Sử dụng được từ vựng liên quan đến các chủ đề quen thuộc như như 

cảm xúc, phong cảnh, quảng cáo, games, sức khỏe; Sử dụng đúng tính 

từ đuôi –ing/-ed, cách thành lập các loại từ;  tính từ  có tiền tố phủ 

định, cụm động từ 

2 CLO2 

Sử dụng được thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; Phân biệt được thì 

quá khứ đơn và qúa khứ tiếp diễn; lượng từ; must/mustn't; needn't/don't 

have to, comparatives/superlatives; too và enough. 

3 CLO3 

Nghe hiểu các đoạn văn bản, hội thoại liên quan các vấn đề trong cuộc 

sống như cảm xúc, phong cảnh, quảng cáo, games, sức khỏe, nhận 

dạng ngữ cảnh của hội thoại và độc thoại 

4 CLO4 
Đọc hiểu các đoạn văn bản, hội thoại liên quan các vấn đề trong cuộc 

sống như cảm xúc, phong cảnh, quảng cáo, games, sức khỏe 

5 CLO5 

Giao tiếp được trong các tình huống trong cuộc sống thực tế ; Biết cách 

mô tả các bức ảnh về chủ đề quen thuộc; So sánh sự giống và khác 

nhau trong các bức ảnh. 

6 CLO6 
Áp dụng các cấu trúc vào viết thư thân mật, đoạn văn miêu tả và bài 

báo. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1      X     

CLO2      X     

CLO3      X     
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CLO4      X     

CLO5      X     

CLO6      X     

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

 Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học 

do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

 Sinh viên không được vắng quá số buổi học theo quy định đào tạo hiện hành của 

Nhà trường và không được phép vắng các hoạt động sau đây của lớp học phần: Làm 

bài tập lớn theo nhóm và Trình bày bài tập lớn. Nếu không tham gia các hoạt động 

này thì bị coi như không hoàn thành học phần và phải đăng ký học lại học phần vào 

học kỳ sau. 

 Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 

hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

 Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 5 phút sau khi giờ học 

bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

 Sinh viên tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong khi học. 

 Sinh viên không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, 

máy nghe nhạc trong giờ học. 

 Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

 Hoàn thành toàn bộ các bài tập cá nhân và bài tập nhóm được giao 

11. Đánh giá sinh viên 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

 

Hình thức đánh giá 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

Bài tập/chuyên cần x x x x x x 

Thi giữa kỳ   x  x  

Thi cuối kỳ x x  x  x 

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau: 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thành phần 1 

- Chuyên cần 

- Đóng góp ý kiến 

- Bài tập về nhà 

10 % 

2 Điểm thành phần 2 
-    Kiểm tra trắc nghiệm (Nghe),  

-    Vấn đáp (Nói) 
30 % 
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3 Điểm thi cuối kỳ 

-     Kiểm tra tự luận (Đọc, Viết) 

-     Kiểm tra trắc nghiệm (Ngữ pháp, từ 

vựng) 

60 % 

Tổng 100% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

1.1.  UNIT 1: FEELINGS 

 1.1.1 Vocabulary: How do you feel? 

 1.1.2 Grammar: Past simple  

 1.1.3 Listening: Problems, Problems! 

 1.1.4 Reading: Painless 

 1.1.5 Speaking: Narrating events 

 1.1.6 Writing: A description of an event 

   

1.2.  UNIT 2: ADVENTURE  

 1.2.1 Vocabulary: Landscapes 

 1.2.2 Grammar: Past continuous; past simple vs past continuous 

 1.2.3 Listening: Adrenaline junkies 

 1.2.4 Reading: Lost at sea 

 1.2.5 Speaking: Photo description 

 1.2.6 Writing: An invitation 

   

1.3.  UNIT 3: ON SCREEN 

 1.3.1 Vocabulary: Films and TV progammes 

 1.3.2 Grammar: Quantity; Must/mustn't and needn't/don't have to 

 1.3.3 Listening: Advertising 

 1.3.4 Reading: Video games and health 

 1.3.5 Speaking: Reaching an agreement 

 1.3.6 Writing: An informal letter 

   

1.4.  UNIT 4: OUR PLANET 
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 1.4.1 Vocabulary: Weather 

 1.4.2 Grammar: Comparison; too and enough 

 1.4.3 Listening: Eyewitness 

 1.4.4  Reading: Gliders in the storm 

 1.4.5 Speaking: Photo comparison 

 1.4.6 Writing: An article 

13. Tài liệu học tập 

13.1.Giáo trình 

[1]  Falla, T. and Davies Paul A (2017). Solution:Pre-intermediate, Student's book (3rd 

ed.).  Oxford University Press. 

[2] Falla, T. and Davies Paul A (2017). Solution:Pre-intermediate, Workbook (3rd 

ed.).Oxford University Press. 

13.2.Tài liệu khác 

[1] Eckersley, C. E. (1996). A Concise English Grammar for Foreign Students. London: 

Longmans. Cuốn sách tổng hợp một cách ngắn gọn các chủ điểm ngữ pháp quan trọng 

của tiếng Anh. 

[2] Gammidge, M. (2004). Speaking extra. Cambridge: Cambridge University Press. Mỗi 

chủ đề trong cuốn sách này được thiết kế với các hoạt động nghe khác nhau cho 3 cấp độ: 

sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Ở học phần Tiếng Anh 2, người học được khuyến nghị chỉ 

tập trung vào các hoạt động cho cấp độ trung cấp ở tất cả các chủ đề. 

[3] Palmer, G. (2004). Writing extra. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mỗi chủ đề trong Writing Extra được thiết kế với các hoạt động nghe khác nhau cho 3 

cấp độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Ở học phần Tiếng Anh 2, người học được khuyến 

nghị chỉ tập trung vào các hoạt động ở cấp độ trung cấp ở tất cả các chủ đề.  

[4] Driscoll, L. (2004). Reading extra. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mỗi chủ đề trong Reading Extra được thiết kế với các hoạt động nghe khác nhau cho 3 

cấp độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đối với học phần Tiếng Anh 2, người học được 

khuyến nghị chỉ tập trung vào các hoạt động dành cho cấp độ trung cấp ở tất cả các chủ 

đề.  

[5] Craven, M. (2004). Listening extra.  Cambridge: Cambridge University Press. 
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Mỗi chủ đề trong cuốn sách này được thiết kế với các hoạt động nghe cho 3 cấp độ: sơ 

cấp, trung cấp và cao cấp. Đối với học phần Tiếng Anh 2, người học được khuyến nghị 

chỉ nghe hoạt động nghe cho cấp độ trung cấp ở tất cả các chủ đề. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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III. Học phần: XÁC SUẤT THỐNG KÊ 

1. Tên học phần: Xác suất thống kê 

2. Tên tiếng Anh: Probability theory and mathematical statistics 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 0 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: không 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần này gồm các nội dung về xác suất và thống kê toán: 

-    Lý thuyết xác suất, biến ngẫu nhiên rời rạc và một số luật phân phối xác suất. 

-   Lý thuyết mẫu và các bài toán cơ bản của thống kê như ước lượng về một trung 

bình và một tỷ lệ, kiểm định giả thuyết về một trung bình và một tỷ lệ. 

-    Hồi quy và tương quan. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về lý thuyết xác 

suất và thống kê 

2 MT2 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức Lý thuyết xác suất, biến 

ngẫu nhiên rời rạc và một số luật phân phối xác suất. 

3 MT3 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phân phối nhiều chiều 

4 MT4 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về một số quy luật số lớn 

và định lý giới hạn 

5 MT5 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết mẫu 

6 MT6 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ước lượng tham số của 

biến ngẫu nhiên 

7 MT7 Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kiểm định giả thiết thống kê 

8 MT8 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phân tích hồi quy 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 Hiểu được các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất, thống kê. 
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2 CLO2 

Hiểu được và áp dụng các công thức tính xác suất, biến ngẫu nhiên 

và một số phân phối thường gặp, lý thuyết mẫu; kiểm định giả thiết 

thống kê 

3 CLO3 
Hiểu các bài toán ứng dụng của xác suất thống kê trong các lĩnh 

vực khoa học kỹ thuật 

4 CLO4 
Giải được các bài tập xác suất thống kê và giải quyết các vấn đề 

đơn giản trong đời sống và trong sản xuất 

5 CLO5 
Sử dụng được các thuật ngữ xác suất thống kê, các đồ thị, bảng 

biểu để trình bày rõ ràng, chính xác ý nghĩa của các khái niệm 

6 CLO6 Hiểu rõ về mô hình hồi quy tuyến tính, tính toán các hệ số hồi quy 

7 CLO7 Hiểu rõ về mô hình hồi quy phi tuyến, hồi quy bội 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X          

CLO2 X          

CLO3 X          

CLO4 X          

CLO5 X          

CLO6 X          

CLO7 X          

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 2 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Biến ngẫu nhiên và xác suất  2  2 

2 
Biến ngẫu nhiên và quy luật phân 

phối xác suất 

9  9 

3 Phân phối nhiều chiều 2  2 

4 Các định lý giới hạn 2  2 

5 Cơ sở lý thuyết mẫu 2  2 
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6 
Ước lượng tham số của biến ngẫu 

nhiên 

4  4 

7 Kiểm định giả thiết thống kê 5  5 

8 Phân tích hồi quy 4  4 

TỔNG 30 0 30 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT 

1.1  Phép thử và các loại biến cố - quan hệ giữa các biến cố 

 1.1.1 Một số định nghĩa xác suất 

 1.1.2 Định nghĩa cổ điển  

 1.1.3 Định nghĩa hình học  của xác suất 

 1.1.4 Định nghĩa thống kê của xác suất 

 1.1.5 Định nghĩa tiên đề của xác suất 

1.2  Xác suất có điều kiện 

 1.2.1 Các công thức xác suất 

 1.2.2 1.2.2. Công thức cộng xác suất 

 1.2.3 1.2.3. Công thức nhân xác suất 

 1.2.4 1.2.4. Công thức xác suất đày đủ 

 1.2.5 1.2.5. Công thức Bayes 

Chương 2: BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT 
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2.1  Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên 

2.2  Hàm phân phối xác suất – Bảng phân phối xác suất – Hàm mật độ 

2.3  Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên 

 2.3.1 Kì vọng 

 2.3.2 Phương sai – Độ lệch chuẩn 

 2.3.3 Mode 

 2.3.4 Trung vị (Med) 

2.4  Một số phân phối thường gặp 

 2.4.1 Phân phối Bernuolli 

 2.4.2 Phân phối nhị thức 

 2.4.3 Phân phối siêu bội 

 2.4.4 Phân phối Poisson 

 2.4.5 Phân phối đều 

 2.5.6 Phân phối chuẩn 

 2.4.7 Phân phối mũ 

 2.4.8 Phân phối Student 

 2.4.9 Phân phối “Khi-Bình phương” 

 2.4.10 Phân phối F(Fisher -  Snedecor) 

Chương 3: PHÂN PHỐI NHIỀU CHIỀU 

3.1  Khái niệm véc tơ nhiều nhiều 

3.2  Hàm phân phối xác suất đồng thời – Bảng phân phối xác suất đồng thời 

3.3  Hàm mật độ đồng thời 

 3.3.1 Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên nhiều chiều  

 3.3.2 Véc tơ kì vọng 

 3.3.3 Véc tơ phương sai 

 3.3.4 Hiệp phương sai – Hệ số tương quan  

 3.3.5  Hàm hồi quy - Kì vọng có điều kiện 

Chương 4: CÁC ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN 

4.1  Một số luật số lớn 

4.2  Các định lý giới hạn trung tâm 
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Chương 5: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẪU 

5.1  Một số khái niệm 

5.2  Tổng thể 

5.3  Mẫu 

Chương 6: ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN 

6.1  Ước lượng điểm 

6.2   Ước lượng khoảng 

 6.2.1 Ước lượng khoảng tin cậy cho kì vọng 

 6.2.2 Ước lượng khoảng tin cậy cho tỉ lệ 

 6.2.3 Ước lượng khoảng tin cậy cho phương sai 

Chương 7: KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ 

7.1  Giới thiệu chung về bài toán kiểm định giả thiết thống kê 

7.2  Giới thiệu một số bài toán kiểm định thống kê 

 7.2.1 Kiểm định giả thiết về kì vọng 

 7.2.2 Kiểm định giả thiết về tỉ lệ 

 7.2.3 Kiểm định giả thiết về phương sai 

 7.2.4 Kiểm định giả thiết về sự bằng nhau của hai kì vọng 

 7.2.5 Kiểm định giả thiết về sự bằng nhau của hai hay nhiều tỉ lệ 

 7.2.6 Kiểm định giả thiết về sự bằng nhau của hai phương sai 

 7.2.7 Kiểm định giả thiết về quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên 

 7.2.8 Kiểm định giả thiết về sự độc lập của các biến ngẫu nhiên 

Chương 8: PHÂN TÍCH HỒI QUY 

8.1  Mô hình tuyến tính 

8.2  Ước lượng hệ số hồi quy 

8.3  Hệ số xác định 

8.4  Hồi quy phi tuyến 

8.5  Hồi quy bội 

 8.5.1 Mô hình hồi quy bội tuyến tính 

 8.5.2 Tương quan bội và tương quan riêng 

13. Tài liệu học tập 
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Tài liệu tham khảo chính 

1. Nhà xuất bản thống kê, 2007, Bài giảng Xác suất thống kê.  

2. Đặng Hùng Thắng, 2005, Mở đầu về lý thuyết Xác suất và các ứng dụng, NXB 

Giáo dục.  

Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Cao Văn- Trần Thái Ninh, 2005, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán, 

NXB thống kê và trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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IV. Học phần: CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 

1. Tên học phần: Cơ sở dữ liệu 1 

2. Tên tiếng Anh: Database 1 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Kỹ thuật lập trình 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Môn học này nhằm trang bị kiến thức nền tảng về cơ sở dữ liệu, nhu cầu tổ chức dữ liệu, 

xử lí dữ liệu và khai thác dữ liệu. Thông qua môn học này sinh viên có cái nhìn khái quát 

khi tiếp cận xây dựng hệ thống phần mềm quản lý và đây là môn nền tảng để sinh viên tiếp 

tục học trong chuyên ngành liên quan đến quản lý và khai thác dữ liệu. Về nội dung, sinh 

viên được trang bị kiến thức để xây dựng mô hình thực thể kết hợp, các khái niêm về mô 

hình quan hệ và cách chuyển đổi từ mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ; ngôn 

ngữ khai thác dữ liệu bằng đại số quan hệ và Structured Query Language (SQL) cũng như 

cách ánh xạ từ đại số quan hệ sang SQL; các loại ràng buộc toàn vẹn trên mô hình quan 

hệ; tối ưu câu hỏi trên đại số quan hệ. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Hiểu được các khái niệm CSDL, hệ quản trị CSDL, các loại mô 

hình trong cơ sở dữ liệu 

2 MT2 Nắm được cú pháp truy vấn bằng đại số quan hệ và SQL 

3 MT3 Phân loại được các loại ràng buộc 

4 MT4 
Thiết kế được mô hình ER, mô hình quan hệ và chuyển sang cài 

đặt trên máy tính 

5 MT5 
Định nghĩa, thao tác và truy vấn được cơ sở dữ liệu trên các hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu 

6 MT6 
Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai trong bối cảnh doanh 

nghiệp vừa và nhỏ 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 
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1 CLO1 
Áp dụng được kiến thức nền tảng để định nghĩa, thao tác và truy 

vấn CSDL và phân loại được các loại ràng buộc 

2 CLO2 Phân tích được yêu cầu của hệ thống thông tin vừa và nhỏ 

3 CLO3 
Thiết kế được mô hình thực thể kết hợp và phương pháp chuyển 

đổi sang mô hình quan hệ 

4 CLO4 
Có khả năng giải quyết được các tình huống ứng dụng trong thực 

tế 

5 CLO5 
Có khả năng làm việc nhóm, tổ chức nhóm, lập kế hoạch và học 

tập suốt đời 

6 CLO6 
Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp thiết kế, quản lý và 

truy vấn dữ liệu cùng với các ràng buộc liên quan 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4  X         

CLO5        X  X 

CLO6  X     X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Tổng quan về cơ sở dữ liệu 3 0 3 

2 
Mô hình thực thể kết hợp ER 

(Entity Relationship) 
3 3 6 

3 Mô hình dữ liệu quan hệ 3 3 6 

4 Quản lý Cơ sở dữ liệu 6 6 12 

5 Truy vấn cơ sở dữ liệu 12 12 24 

6 Ràng buộc toàn vẹn 3 3 6 

TỔNG 30 30 60 
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10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

1.1. Giới thiệu 

1.2. Quá trình phát triển hệ CSDL 

1.3. Một số đặc tính của CSDL 

1.4. Các đối tượng sử dụng cơ sở dữ liệu 

1.5. Kiến trúc và các tính năng của hệ quản trị CSDL 

1.6. Các Mô hình dữ liệu 

 CHƯƠNG 2 

 MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP ER (ENTITYRELATIONSHIP) 

2.1. Quá trình thiết kế Cơ sở dữ liệu 

2.2. Các khái niệm liên quan đến mô hình ER 

2.3. Thiết kế mô hình ER 

2.4. Bài tập minh hoạ 

2.5. Bài tập cuối chương 

 CHƯƠNG 3 

 MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ 
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3.1. Giới thiệu 

3.2. Các khái niệm của mô hình quan hệ 

3.3. Các đặc trưng của quan hệ 

3.4. Chuyển từ mô hình ER sang mô hình dữ liệu quan hệ 

 CHƯƠNG 4 

 QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

4.1. Giới thiệu hệ quản trị CSDL Server và ngôn ngữ SQL 

4.2. Các kiểu dữ liệu 

4.3. Các lệnh định nghĩa dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL 

4.4. Các lệnh ràng buộc dữ liệu trên miền giá trị, khóa, duy nhất 

4.5. Các lệnh thao tác/cập nhật dữ liệu (thêm, xóa, sửa) 

4.6. Nguyên tắc thực hiện thao tác cơ sở dữ liệu quan hệ 

4.7. Các lỗi thường gặp khi thao tác dữ liệu 

 CHƯƠNG 5 

 TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU 

5.1. Giới thiệu đại số quan hệ và ngôn ngữ truy vấn SQL 

5.2. Truy vấn cơ bản trong SQL 

5.3. Phép chọn 

5.4. Phép chiếu 

5.5. Phép tích Cartesian - Áp dụng ánh xạ từ đại số quan hệ sang ngôn ngữ SQL - Ví 

dụ minh hoạ và bài tập áp dụng 

5.6. Phép kết  

5.7. Phép toán tập hợp - Áp dụng ánh xạ từ đại số quan hệ sang ngôn ngữ SQL - Ví 

dụ minh hoạ và bài tập áp dụng (2) 

5.8. Phép gom nhóm 

5.9. Phép chia 

5.10. Các phép toán khác -Áp dụng ánh xạ từ đại số quan hệ sang ngôn ngữ SQL - Ví 

dụ minh hoạ và bài tập áp dụng (3) 

5.11. Truy vấn lồng phân cấp 

5.12. Truy vấn lồng tương quan  
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5.13. Các hàm trong SQL Ví dụ minh hoạ và bài tập áp dụng (5) 

5.14. Tối ưu câu hỏi 

5.15. Khung nhìn 

 CHƯƠNG 6 

 RÀNG BUỘC TOÀN VẸN 

  

6.1. Khái niệm 

6.2. Các đặc trưng của RBTV 

6.3. Ràng buộc trên một quan hệ 

6.4. Ràng buộc trên nhiều quan hệ 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Đồng Thị Bích Thủy Nguyễn Trần Minh Thư Phạm Thị Bạch Huệ, Giáo trình 

Cơ Sở Dữ liệu, Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Abraham Silberschatz, Henry Korth and S Sudarshan, Database System 

Concepts, Mc Graw Hill 

TK2. Feffrey D. Ullman, A First course in Database Systems, Prentice Hall 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 

  



 96 

   

V. Học phần: MẠNG MÁY TÍNH 

1. Tên học phần: Mạng máy tính 

2. Tên tiếng Anh: Computer Network 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: không 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về mạng. Thông qua học phần, sinh viên sẽ 

nắm được các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thộng, vận dụng 

được kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng máy tính và thực tế. Áp dụng kiến thức đã 

học để quản trị và bảo trì các mạng LAN vừa và nhỏ. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Nắm được các mô hình kiến trúc mạng 

2 MT2 Nhận biết và mô tả chức năng của từng lớp trong mô hình OSI 

3 MT3 
Hiểu rõ cơ chế hoạt động của các lớp cơ bản trong bộ giao thức 

TCP/IP 

4 MT4 
Phân loại mạng máy tính; Hiểu rõ cơ chế hoạt động của các trang 

thiết bị mạng 

5 MT5 Tính toán địa chỉ IP và phân chia subnet 

6 MT6 
Kết nối máy tính và LAN; Cấu hình và sử dụng các dịch vụ cơ bản 

của Windows 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Nắm vững cơ chế hoạt động của các trang thiết bị mạng và của các 

lớp trong các mô hình mạng OSI, TCP/IP 

2 CLO2 
Áp dụng kiến thức nền tảng về mạng máy tính trong xây dựng, 

đánh giá và bảo mật hệ thống mạng doanh nghiệp 
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3 CLO3 Có năng lực triển khai hệ thống mạng LAN 

4 CLO4 
Áp dụng được kiến thức nền tảng về giao thức mạng trong phân 

tích các gói tin 

5 CLO5 
Có khả năng tự giải quyết một số vấn đề thực tế. Có năng lực đọc 

hiểu giáo trình, bài giảng bằng tiếng Anh 

6 CLO6 
Chuyên cần, có ý thức rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chuyên 

nghiệp và sáng tạo… 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X  X       

CLO3 X X X        

CLO4  X         

CLO5     X X     

CLO6        X  X 

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Giới thiệu tổng quan 3 0 3 

2 Mô hình OSI 9 9 18 

3 Đồ hình mạng 3 9 12 

4 
Các thiết bị cơ bản của mạng máy 

tính 
3 0 3 

5 Công nghệ mạng Ethernet 3 0 3 

6 Mạng LAN vô tuyến 3 0 3 

7 TCP/IP V à Internet 3 12 15 

8 Mạng đa phương tiện 3 0 5 

TỔNG 30 30 75 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 
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- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

   

1.1.  Khái niệm mạng máy tính 

 1.1.1 Lịch sử phát triển của mạng máy tính và Internet 

 1.1.2 Định nghĩa mạng máy tính 

 1.1.3 Mục đích nối mạng máy tính 

1.2.  Phân loại mạng máy tính 

1.3.  Giao thức phân tầng, mô hình dịch vụ 

  CHƯƠNG 2 

  MÔ HÌNH OSI 

2.1.  Khái niệm mô hình OSI 

 2.1.1 Định nghĩa mô hình OSI 

 2.1.2 Ưu nhược điểm của mô hình OSI 

2.2.  Các chức năng của các tầng của OSI model 

 2.2.1 Tầng vật lý - Physical Layer 

 2.2.2 Tầng liên kết dữ liệu - Data Link Layer 
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 2.2.3 Tầng mạng - Network Layer 

 2.2.4 Tầng vận chuyển - Transport Layer 

 2.2.5 Tầng phiên - Session layer 

 2.2.6 Tầng trình bày - Presentation layer 

 2.2.7 Tầng ứng dụng - Application layer 

2.3.  Trao đổi thông tin giữa các lớp của mô hình OSI 

  CHƯƠNG 3 

  ĐỒ HÌNH MẠNG 

   

3.1.  Khái niệm đồ hình mạng 

3.2.  Các kiểu đồ hình mạng 

 3.2.1 Bus 

 3.2.2 Star 

 3.2.3 Ring 

 3.2.4 Mesh 

  CHƯƠNG 4 

  CÁC THIẾT BỊ CƠ BẢN CỦA MẠNG MÁY TÍNH 

4.1.  Bảng giao tiếp mạng (NIC) 

4.2.  Bộ lặp (repeater) 

4.3.  Bộ tập trung (Hub) 

4.4.  Cầu nối (Bridge) 

4.5.  Bộ chuyển mạch (Switch) 

4.6.  Bộ định tuyến (Router) 

4.7.  Cổng thông tin (Gateway) 

4.8.  Máy chủ dịch vụ (Server) 

4.9.  Trạm làm việc (Workstation) 

  CHƯƠNG 5 

  CÔNG NGHỆ MẠNG ETHERNET 
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5.1.  Giới thiệu Ethernet 

 5.1.1. Các thành phần của Ethernet 

 5.1.2. Topology mạng Ethernet 

 5.1.3. Quan hệ logic IEEE 802.3 với mô hình tham chiếu OSI 

 5.1.4. Định dạng khung Ethernet cơ bản 

 5.1.5. Khung truyền dẫn 

5.2.  Các loại Ethernet 

 5.2.1. Ethernet 10 -Mbps 

 5.2.2. Fast Ethernet 100 Mbps 

 5.2.3. Gigabit Ethernet 1000 Mbps 

 5.2.4. 10 Gigabit Ethernet 

  CHƯƠNG 6 

  MẠNG LAN VÔ TUYẾN 

6.1.  Khái niệm WLAN 

 6.1.1. Đặc điểm của WLAN 

 6.1.2. Các loại WLAN 

 6.1.3. Các chuẩn của WLAN 

6.2.  Các cấu hình đấu nối WLAN 

 6.2.1. Các thiết bị của WLAN 

 6.2.2. Các cấu hình đấu nối của WLAN 

 6.2.3. Các chế độ khai thác WLAN 

6.3.  Mạng thiết bị di động 

  CHƯƠNG 7 

  TCP/IP VÀ INTERNET 

7.1.  Bộ giao thức TCP/IP 

 7.1.1. Lịch sử phát triển 

 7.1.2. Bộ giao thức TCP/IP 

7.2.  Giao thức IPv4 và IPv6 

 7.2.1. Giao thức IPv4 
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 7.2.2. Giao thức IPv6 

 7.2.3. Các loại địa chỉ IPv6 

 7.2.4. Chuyển đổi IPv4 sang IPv6 

 7.2.5. Phân chia mạng con với IPv4 

7.3.  Các giao thức TCP và UDP 

 7.3.1. TCP 

 7.3.2. UDP 

 7.3.3. Các dịch vụ mạng TCP/IP 

  CHƯƠNG 8 

  MẠNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. James F. Kurose, Keith W.Ross, Pearson, Computer Networking: a top-down 

approach 7th,  Springer; 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Larry L. Peterson, Bruce S. Davie, Computer Networks: A Systems Approach 

5 th, McGraw-Hill Higher Education; 

TK2. James D. McCabe, Morgan Kaufmann, Network Analysis, Architecture, and 

Design 3 th,  O'Reilly Media. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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VI. Học phần: CẤU TRÚC MÁY TÍNH 

1. Tên học phần: Cấu trúc máy tính 

2. Tên tiếng Anh: Computer architecture 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: không 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản bao gồm: 

 Khái niệm chung liên quan đến kiến trúc và tổ chức máy tính,  

 Các thành phần chính của máy tính, nguyên lý Von Neuman, các chức năng chính 

của máy tính,  

 Sơ lược về liên kết trong máy tính, tổ chức và kiến trúc các hệ thống bus,  

 Các khái niệm, kiến trúc của bộ nhớ chính, bộ nhớ cache và các thiết bị lưu trữ dữ 

liệu,  

 Tập lệnh và các phương thức truy cập dữ liệu trong bộ nhớ,  

 Tổ chức và các chức năng của bộ vi xử lý CPU. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Nắm được kiến thức cơ bản về kiến trúc và tổ chức của máy tính, 

sơ lược quá trình phát triển ngành công nghiệp máy tính 

2 MT2 
Hiểu được tổ chức và cơ chế hoạt động của các thành phần chính 

trong máy tính 

3 MT3 Nắm được những điểm quan trọng trong quản lý bộ nhớ  

4 MT4 Kiến thức về những vấn đề nổi bật trong kiến trúc CPU 

5 MT5 Kiến thức về hiệu năng của máy tính nói chung 

6 MT6 Kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Trình bày được kiến thức cơ bản về kiến trúc và tổ chức của máy 

tính, sơ lược quá trình phát triển ngành công nghiệp máy tính 
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2 CLO2 
Hiểu được tổ chức và cơ chế hoạt động của các thành phần chính 

trong máy tính, đặc biệt là bộ nhớ và CPU 

3 CLO3 

Nắm được những điểm quan trọng trong quản lý bộ nhớ như các 

phương pháp ánh xạ giữa hai loại bộ nhớ, kỹ thuật thay thế, chính 

sách ghi, ... 

4 CLO4 
Hiểu và vận dụng được những vấn đề nổi bật trong kiến trúc CPU 

như tập lệnh, kiểu đánh địa chỉ, kỹ thuật pipeline, .. 

5 CLO5 

Phân tích và đánh giá được hiệu năng của máy tính nói chung, xác 

định được ảnh hưởng khi một trong những yếu tố quan trọng trong 

kiến trúc thay đổi đến hiệu năng của máy tính 

6 CLO6 
Chuyên cần, có ý thức rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chuyên 

nghiệp và sáng tạo… 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X         

CLO5  X  X       

CLO6        X  X 

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 2 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

(x2)/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Nhập môn 3 0 3 

2 
Chức năng máy tính và hệ thống 

liên kết 
3 0 3 

3 Hệ thống bộ nhớ 9 0 9 

4 Các thiết bị vào ra 3 0 3 

5 Kiến trúc bộ vi xử lý 3 0 3 
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6 Cấu trúc và chức năng vi xử lý 9 0 9 

TỔNG 30 0 30 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  NHẬP MÔN 

   

1.1.  Khái niệm chung 

1.2.  Nguyên lý Von Neuman 

1.3.  Phân loại kiến trúc 

1.4.  Hiệu năng và luật Moore 

1.5.  Một số kiến trúc máy tính hiện đại 

1.6.  Tổng kết và làm bài ôn tập 

   

  CHƯƠNG 2 

  CHỨC NĂNG MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG LIÊN KẾT 

2.1.  Thành phần chính của máy tính 

2.2.  Chức năng của máy tính 

2.3.  Hệ thống liên kết 

2.4.  Tổng kết và làm bài ôn tập 
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  CHƯƠNG 3 

  HỆ THỐNG BỘ NHỚ 

   

3.1.  Khái niệm và các đặc điểm của bộ nhớ 

3.2.  Phân cấp bộ nhớ 

3.3.  Bộ nhớ chính 

3.4.  Bộ nhớ cache 

3.5.  Bộ nhớ ngoài 

3.6.  Tổng kết và làm bài ôn tập 

   

  CHƯƠNG 4 

    CÁC THIẾT BỊ VÀO RA 

4.1.  Các thiết bị ngoại vi 

4.2.  I/O Modules 

4.3.  Truy cập bộ nhớ trực tiếp 

4.4.  Kênh I/O và vi xử lý 

4.5.  Câu hỏi ôn tập và tài liệu tham khảo 

   

  CHƯƠNG 5 

  KIẾN TRÚC BỘ VI XỬ LÝ 

5.1.  Khái niệm 

5.2.  Kiểu toán hạng và toán tử 

5.3.  Định dạng lệnh 

5.4.  Các phương pháp đánh địa chỉ 

5.5.  Tổng kết và làm bài ôn tập 

   

  CHƯƠNG 6 

  CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG VI XỬ LÝ 
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6.1.  Cấu trúc CPU 

6.2.  Chu trình lệnh 

6.3.  Kỹ thuật pipeline lệnh 

6.4.  CISC & RISC 

6.5.  Tổng kết và làm bài ôn tập 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. William Stallings, Computer Organization and Architecture. Prentice Hall; 9th 

Edition 

TL2. Nguyễn Đình Việt, Kiến trúc máy tính, NXB ĐHQGHN 

Tài liệu tham khảo 

TK1. John L. Hennessy & David A. Patterson, Computer Architecture, A 

quantitative approach, Morgan Kaufmann, 5 th edition; 

TK2. Lida Null, Julia Lobur, The Essentials of Computer Organization and 

Architecture, Publisher: Jones & Bartlett Learning. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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VII. Học phần: THIẾT KẾ WEB 

1. Tên học phần: Thiết kế Web 

2. Tên tiếng Anh: Web design 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Không 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Thiết kế Web giới thiệu cho sinh viên các kiến thức cơ bản để xây dựng website 

dùng ngôn ngữ HTML kết hợp với CSS và JavaScript. Sinh viên được rèn luyện các kỹ 

năng thiết kế website tĩnh kết hợp thiết kế đồ họa bằng Photoshop. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Hiểu được các khái niệm về World Wide Web 

2 MT2 Nắm bắt các kiến thức Cơ bản về ngôn ngữ HTML 

3 MT3 Nắm bắt cơ bản Cascading Style Sheets (CSS) 

4 MT4 Nắm bắt cơ bản về JavaScript 

5 MT5 
Vận dụng kiến thức, cú pháp của HTML, CSS, JavaScript, 

Photoshop để thực hành thiết kế một website 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 Xây dựng được Website tĩnh bằng HTML, CSS, JAVASCRIPT 

2 CLO2 Có kỹ năng và phẩm chất cá nhân về nghề nghiệp 

3 CLO3 
Áp dụng kiến về thiết kế web để thực hiện các dự án website tại 

các doanh nghiệp, đơn vị sau khi tốt nghiệp 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
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CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 
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O
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P
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5
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O
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P
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O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
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P
L

O
1
0

 

CLO1 X X X        

CLO2       X X X X 

CLO3 X X X X       

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Tổng quan  1 0 1 

2 Cơ bản về ngôn ngữ HTML 6 6 12 

3 Cascading Style Sheets (CSS) 9 6 15 

5 Cơ bản về JavaScript 8 6 14 

6 
Kết hợp HTML, CSS, 

JAVASCRIPT 
6 6 12 

TỔNG 30 30 60 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chuẩn bị đủ giáo trình, tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Đọc trước bài giảng trong giáo trình, lên lớp nghe giảng đầy đủ. 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học. 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra. 

- Trong giờ tự học, sinh viên nghiên cứu bài giảng và đọc các sách và tài liệu tham 

khảo, chuẩn bị thảo luận, tham gia trao đổi tại lớp, hoàn thành các bài tập được giao. 

- Làm bài kiểm tra giữa kì và thi hết học phần theo quy định chung. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 
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12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 TỔNG QUAN 

1.1. Khái quát về World Wide Web 

1.2. Lợi ích của website mang lại 

1.3. Một số lưu ý khi thiết kế và xây dựng website 

1.4. Cấu trúc của một trang web 

 CHƯƠNG 2 

 CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ HTML 

2.1. Giới thiệu HTML 

2.2. Cấu trúc của một tài liệu HTML 

2.3. Các thẻ HTML cơ bản 

 CHƯƠNG 3 

 CASCADING STYLE SHEETS (CSS) 

3.1. Giới thiệu CSS 

3.2. Quy tắc StyleSheet 

3.3. Các Selector trong StyleSheet 

3.4 Kết hợp, liên kết và chèn một StyleSheet vào tài liệu HTML 

 CHƯƠNG 4 

 CƠ BẢN VỀ JAVASCRIPT 

4.1. Giới thiệu về Java Script 

4.2. Nhúng Java Script vào trang HTML 

4.3. Cú pháp Java Script 

4.4. Một số đối tượng trong Java Script HTML DOM với Java Script 

 CHƯƠNG 5 

 KẾT HỢP HTML, CSS, JAVASCRIPT 

5.1. Nhúng các đoạn code css, javascript vào file HTML 

5.2. Nghiên cứu các cấu trúc footer của 1 website 
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5.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp lý cho giao diện website 

5.4. Tổng hợp, liên kết các đoạn mã bằng html, css, javascript,… hình thành 1 website 

tĩnh hoàn thiện 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu chính 

TL1. Thạc Bình Cường, Vũ Thị Hậu, Giáo trình thiết kế web, NXB Giáo dục; 

TL2. Jeremy Osborn, Jennifer Smith, and the AGI Training Team, Web Design with 

HTML and CSS, Wiley Publishing, Inc; 

TL3. Lê Minh Hoàng, Tự học Thiết kế Web, NXB Lao động - Xã hội. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 
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VIII. Học phần: LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 

1. Tên học phần: Lý thuyết đồ thị 

2. Tên tiếng Anh: Graph theory 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 0 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Toán rời rạc, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Lý thuyết đồ thị cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về đồ thị như đỉnh 

của đồ thị, cạnh của đồ thị, bậc của đỉnh, đường đi, chu trình, …, Sinh viên cũng được học 

một số định lý cơ bản trong lý thuyết đồ thị. Dựa trên các khái niệm, các định lý này, sinh 

viên sẽ được học các thuật toán để giải quyết các bài toán trên đồ thị như tìm đường đi giữa 

hai đỉnh, giữa mọi cặp đỉnh, tìm đường đi ngắn nhất, tìm cây khung nhỏ nhất, … Bên cạnh 

đó, Lý thuyết đồ thị là học phần cung cấp cho sinh viên một mô hình toán học để mô hình 

hóa các đối tượng trong thực tế (bằng các đỉnh trong đồ thị), mô hình hóa các mối quan hệ 

giữa các đối tượng trong thực tế (bằng các canh hay cung trong đồ thị), rồi sau đó giải 

quyết các bài toán trong thực tế bằng cách áp dụng các thuật toán đã được xây dựng trong 

lý thuyết đồ thị và giải bài toán thực tế đó trên máy tính. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Nắm vững một số khái niệm, thuật ngữ, các định lý, các thuật toán 

cơ bản trong lý thuyết đồ thị 

2 MT2 
Hiểu được cách mô hình hóa bài toán thực tế sang bài toán tin học 

bằng công cụ lý thuyết đồ thị 

3 MT3 Cài đặt được các thuật toán cơ bản trong lý thuyết đồ thị 

4 MT4 
Áp dụng được lý thuyết đồ thị để giải quyết các bài toán trong thực 

tế 

5 MT5 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 
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1 CLO1 Hiểu được các khái niệm về đồ thị và biểu diễn đồ thị trên máy tính 

2 CLO2 Cài đặt các thuật toán về tìm đường đi, đường đi ngắn nhất 

3 CLO3 Cài đặt các thuật toán về tìm cây bao trùm 

4 CLO4 Vận dụng lý thuyết đồ thị để giải quyết bài toán trong thực tế 

5 CLO5 Giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 
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CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X         

CLO5       X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Giới thiệu 6 0 6 

2 Đường đi và chu trình 4 0 4 

3 Đồ thị phẳng 4 0 4 

4 Cây tự do 8 0 8 

5 Đồ thị có hướng 8 0 8 

TỔNG 30 0 30 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 
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TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  GIỚI THIỆU 

   

1.1.  Giới thiệu tổng quan về lĩnh vực lý thuyết đồ thị 

1.2.  Định nghĩa đồ thị: đỉnh, cạnh và đồ thị con 

1.3.  Đồ thị có hướng và vô hướng 

1.4.  Bậc của một đỉnh 

1.5.  Đồ thị đầy đủ Kn 

1.6.  Biểu diễn đồ thị: Danh sách kề và ma trận kề 

1.7.  Đường đi và Chu trình 

1.8.  Liên thông và thành phần liên thông 

1.9.  Cài đặt ma trận kề và danh sách kề 

1.10.  Cài đặt nhập xuất đồ thị 

1.11.  Đường đi và chu trình 

   

  CHƯƠNG 2 

  ĐƯỜNG ĐI VÀ CHU TRÌNH 

2.1.  Đường đi và Chu trình Euler 

2.2.  Đường đi và Chu trình Hamilton 

2.3.  Cài đặt thuật toán tìm chu trình Euler 

2.4.  Cài đặt thuật toán tìm đường đi Euler 
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2.5.  Cài đặt một ví dụ tìm chu trình Hamilton 

   

  CHƯƠNG 3 

  ĐỒ THỊ PHẲNG 

   

2.1.  Định nghĩa và ví dụ, mặt và cạnh biên 

2.2.  Đai của đồ thị phẳng 

2.3.  Đồ thị phẳng tối đa 

2.4.  Công thức Euler 

2.5.  Đồ thị lưỡng phân 

2.6.  Bất đẳng thức EV 

2.7.  Định lý Kuratowski 

   

  CHƯƠNG 4 

  CÂY TỰ DO 

3.1.  Định nghĩa cây tự do 

3.2.  Cây có gốc 

3.3.  Cây bao trùm 

3.4.  Thuật toán xác định cây bao trùm: DFS và BFS 

3.5.  Đồ thị có trọng số và cây bao trùm nhỏ nhất 

3.6.  Thuật toán xác định cây bao trùm nhỏ nhất 

3.7.  Thuật toán Prim 

3.8.  Thuật toán Kruskal 

3.9.  Cài đặt thuật toán xác định cây bao trùm: DFS và BFS 

3.10.  Cài đặt thuật toán xác định cây bao trùm nhỏ nhất 

3.11.  Cài đặt thuật toán Prim 

3.12.  Cài đặt thuật toán Kruskal 

   

  CHƯƠNG 5 

  ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG 
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5.1.  Bài toán đường đi ngắn nhất - Đặt vấn đề 

5.2.  Định nghĩa  

5.3.  Thuật toán Dijkstra và ví dụ 

5.4.  Cây bao trùm Dijkstra 

5.5.  Thuật toán Floyd và ví dụ 

5.6.  Bài toán xác định bao đóng bắc cầu – Thuật toán Warshall 

5.7.  Thuật toán Bellman-Ford 

5.8.  Cài đặt thuật toán Dijkstra 

5.9.  Cài đặt thuật toán Floyd 

5.10.  Cài đặt thuật toán Warshall 

5.11.  Cài đặt thuật toán Bellman-Ford 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu giáo trình chính 

TL1. Jeff Erickson, Algorithms,  Independently published 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Nguyễn Đức Nghĩa và Nguyễn Tô Thành, Toán rời rạc, NXB Giáo dục 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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HỌC KỲ IV 

(Bao gồm: 08 học phần bắt buộc - 20 TC + 1 TC GDTC) 

STT Môn Số TC 

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

2 Tiếng Anh 3 3 

3 Lập trình hướng đối tượng 3 

4 Cơ sở dữ liệu 2 3 

5 Lập trình web nâng cao 4 

6 Đồ họa ứng dụng 2 

7 Kỹ năng làm việc nhóm 1 

8 Thực tập công nhân 2 

9 Giáo dục thể chất 4 1 

 Tổng cộng 21 
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I. Học phần: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Tên học phần: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

2. Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh’s Ideology 

3. Số tín chỉ: 02 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 23 tiết; thực hành: 7 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: (điều kiện tiên quyết) 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có 6 chương, cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ 

bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng 

Hồ Chí Minh; Về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà 

nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; 

Văn hóa, con người; Đạo đức. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn 

gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 

những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của 

Đảng cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân 

dân và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

2 MT2 

Sinh viên có khả năng tư duy độc lập, phân tích, đánh giá, vận dụng 

sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong 

thực tiễn đời sống, học tập và công tác. Bên cạnh đó, sinh viên 

được phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm. 

3 MT3 

Sinh viên được nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành 

với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận 

thức được vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân 

tộc Việt Nam; thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc học 

tập, rèn luyện để góp phần vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 
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TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Trình bày được khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của môn học. 

2 CLO2 
Khái quát hoá được nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và 

giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. 

3 CLO3 Trình bày được những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh. 

4 CLO4 
Phân tích được những luận điểm đặc sắc, sáng tạo trong tư tưởng 

Hồ Chí Minh. 

5 CLO5 
Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn đời sống, 

học tập và công tác. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

CLO1 X          

CLO2 X          

CLO3 X          

CLO4 X          

CLO5 X          

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 2 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

I 

KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ 

Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH 

1 1 2 

II 

CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH 

5 1 6 
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III 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC 

LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI 

5 1 6 

IV 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ 

NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO 

NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN 

5 1 6 

V 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI 

ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ 

ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 

3 1 4 

VI 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 

VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ CON 

NGƯỜI MỚI 

4 2 6 

Tổng 23 7 30 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự đầy đủ các buổi học theo quy định. 

- Tuyệt đối không làm việc riêng khi tham gia lớp học. 

- Sinh viên phải nghiên cứu giáo trình trước, chuẩn bị các ý kiến đề xuất khi nghe giảng; 

Chuẩn bị các nội dung thảo luận, đọc và sưu tầm các tư liệu có liên quan đến nội dung môn 

học. 

- Hoàn thành tất cả các bài tập cá nhân và bài tập nhóm theo đúng quy định. Các bài tập 

phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các 

sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm.  

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ 

tiêu 

Cách thức đánh 

giá 

Trọng 

số C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 
Chuyên 

cần 

Đánh giá chuyên 

cần và  Đánh giá bài 

tập 

10% X X X X X 

2 Giữa kì 

Đánh giá thuyết 

trình/ Đánh giá bài 

tập. 

30%   X X X 

3 Cuối kì 
Kiểm tra viết/ trắc 

nghiệm 
60% X X X X X 
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12. Nội dung chi tiết học phần 
  

CHƯƠNG 1 
  

KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

  VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  

1. 
 

KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
 

1.1 Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh 
 

1.2 Đối tượng nghiên cứu của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh 

2. 
 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
 

2.1 Cơ sở phương pháp luận 
 

2.2 Một số phương pháp cụ thể 

3. 
 

Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
 

3.1 Góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận 
 

3.2 Giáo dục và định hướng thực hành đạo đức cách mạng, củng cố niềm tin 

khoa học gắn với trau dồi tình cảm cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước 
 

3.3 Xây dựng, rèn luyện phương pháp và phong cách công tác 
  

CHƯƠNG 2 
  

CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH  

VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  

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 

2. 
 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH 
 

2.1 Thời kỳ từ ngày 5/6/1911 trở về trước: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí 

hướng tìm con đường cứu nước mới. 
 

2.2 Thời kỳ từ ngày 6/6/1911 đến ngày 30/12/1920: Hình thành tư tưởng cứu 

nước, giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. 
 

2.3 Thời kỳ từ ngày 31/12/1920 đến ngày 3/2/1930: Hình thành những nội dung 

cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam. 
 

2.4 Thời kỳ từ ngày 3/2/1930 đến ngày 28/1/1941: Vượt qua thử thách, giữ vững 

đường lối, phương pháp cách mạng Việt Nam đúng đắn, sáng tạo. 
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2.5 Thời kỳ từ ngày 29/1/1941 đến ngày 2/9/1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp 

tục phát triển, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. 

3. 
 

GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
 

2.3.1 Đối với cách mạng Việt Nam 
 

2.3.2 Đối với sự tiến bộ của nhân loại 
  

CHƯƠNG 3 
  

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ  

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1. 
 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC 
 

1.1 Vấn đề độc lập dân tộc 
 

1.2 Về cách mạng giải phóng dân tộc 

2. 
 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 
 

2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội 
 

2.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3. 
 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA 

ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
 

3.1 Độc lập dân tộc là cơ sở, tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội 
 

3.2 Chủ nghĩa xã hội là điều kiện vững chắc để đảm bảo nền độc lập dân tộc 
 

3.3 Điều kiện để đảm bảo độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 

4. 
 

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
 

4.1 Kiên định mục tiêu và con đường mà Hồ Chí Minh đã xác định 
 

4.2 Phát huy sức mạnh dân chủ xã hội chủ nghĩa 
 

4.3 Củng cố, kiện toàn, phát huy sức mạnh và hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ 

thống chính trị 
 

4.4 Đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị suy thoái về 

đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 
  

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 
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1. 
 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

1.1 Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
 

1.2 Đảng phải trong sạch, vững mạnh 

2. 
 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 

2.1 Nhà nước dân chủ 
 

2.2 Nhà nước pháp quyền 
 

2.3 Nhà nước trong sạch, vững mạnh 

3. 
 

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG 

ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC 
 

3.1 Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh 
 

3.2 Xây dựng Nhà nước 
  

CHƯƠNG 5 
  

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC 

VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 

1. 
 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN TOÀN KẾT DÂN TỘC 
 

1.1 Vai trò của đại đoàn kết dân tộc 
 

1.2 Lực lượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
 

1.3 Điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộcv 
 

1.4 Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc 

2. 
 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 
 

2.1 Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế 
 

2.2 Các lực lượng và hình thức đoàn kết 
 

2.3 Nguyên tắc xây dựng khối đại đoàn kết quốc tế 

3. 
 

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN 

DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
 

3.1 Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 

trong hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng 
 

3.2 Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng khối liên minh công – 

nông – trí dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
 

3.3 Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với đoàn kết quốc tế 
  

CHƯƠNG 6 
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, 

ĐẠO ĐỨC VÀ CON NGƯỜI MỚI 

1. 
 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 
 

1.1 Một số nhận thức chung về văn hóa và quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực 

khác 
 

1.2 Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa 
 

1.3 Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới 

2. 
 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 
 

2.1 Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức 
 

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 
 

3.3 Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng con người 

4. 
 

XÂY DỰNG VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN 

NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
 

4.1 Xây dựng và phát triển văn hóa, con người 
 

4.2 Xây dựng đạo đức cách mạng 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Giáo trình [1] 

TL1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận 

chính trị), Bộ giáo dục và đào tạo (PGS.TS. Mạch Quang Thắng chủ biên), Nxb Chính 

Trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội, 2021.  

TL2. [PDF]  Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý 

luận chính trị) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn (PGS.TS. Mạch Quang 

Thắng chủ biên), Hà Nội, 2019. 

Mã QR Giáo trình:  
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Trang đầu - Tr68 Tr69 - Tr141 

  

 

TL3. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, 

Nxb Chính trị quốc gia, 2009 (Được tái bản các năm 2010 – 2015). 

13.2. Tài liệu khác (sách tham khảo[1]; sách chuyên khảo[2]; tạp chí[3]; bài viết trên 

kỷ yếu hội thảo/ hội nghị[4]; tài liệu trên World Wide Web, luận văn[5]…) 

TK1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, 15 tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011. 

TK2. Đĩa CDROM HCM.  

TK3. Võ Nguyên Giáp: Tư tưởng HCM và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội, 1997.  

TK4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt 

Nam lần thứ VII, IX, XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1991, 2011, 2016. 

TK5. Đặng Văn Thái: Vấn đề đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội, 2004.  

TK6. Website: https://hochiminh.vn/ 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn Trưởng khoa 
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 II. Học phần: TIẾNG ANH 3 

1. Tên học phần:  Tiếng Anh 3 

2. Tên tiếng Anh: English 3 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 12 tiết; thực hành: 33 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Hoàn thành Tiếng Anh 2 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Tiếng Anh 3 nhắm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng để 

có thể giao tiếp thành công ở cấp độ trung cấp. Về kiến thức, học phần này bao gồm các 

kiến thức về cách sử dụng Will/ be going to, câu điều kiện loại 1&2, các thì hiện tại hoàn 

thành, quá khứ hoàn thành và câu tường thuật; viết thư mời, email, blog về chuyến du lịch 

và cấu trúc bài luận trình bày quan điểm cá nhân; từ vựng về nghề nghiệp, kỳ nghỉ, các 

cụm động từ. Về kỹ năng, học phần này tập trung vào tất cả 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, 

nói, đọc và viết. Ngoài ra, học phần cũng cung cấp cho người học nhiều cơ hội để thực 

hành tiếng Anh cho các mục đích giao tiếp thực tế và giúp cải thiện kỹ năng tự học tiếng 

Anh thông qua việc cung cấp các tài liệu phù hợp và mô phạm các kỹ thuật (phương pháp) 

học tiếng Anh trong quá trình dạy-học. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

Kiến thức 

 Phân biệt được cách sử dụng của các điểm ngữ pháp để miêu tả các chủ đề liên quan 

trực tiếp đến bản thân người học; 

 Phát triển từ vựng nhằm giao tiếp ở mức độ trung cấp về các chủ đề quen thuộc về 

nghề nghiệp, kỳ nghỉ, mua sắm và tội phạm; 

 Phân biệt được các thể loại văn bản trong tiếng Anh và sự khác nhau với tiếng Việt; 

Kỹ năng 

 Kỹ năng cứng 

 Miêu tả (cả nói và viết) được về việc làm, điểm du lịch;  

 Trình bày (cả nói và viết) được quan điểm cá nhân; 

 Phát âm đúng các hình thái biểu hiện thì và nói có ngữ điệu; 

 Đọc hiểu và nghe hiểu các đoạn văn bản, hội thoại về các chủ đề quen thuộc ở bậc B1.  
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 Giao tiếp được trong các tình huống trên lớp học, các chủ đề quen thuộc liên quan trực 

tiếp đến việc làm, kỳ nghỉ, mua sắm và tội phạm ở mức độ trung cấp. 

 Kỹ năng mềm 

 Phát triển khả năng làm việc theo cặp, nhóm một cách hiệu quả; 

 Phát triển kỹ năng thuyết trình bằng ngoại ngữ. 

 Phát triển kỹ năng khai thác, tìm kiếm thông tin qua sách, báo và Internet. 

Thái độ: 

 Thể hiện thái độ học tập chăm chỉ. 

 Phát huy tính tự học, tự nghiên cứu. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Phân biệt được will/ be going to, câu điều kiện loại 1,2, câu tường 

thuật, thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành; 

2 CLO2 
Sử dụng cấu trúc câu phức và câu ghép trong trình bày (cả nói và 

viết); 

3 CLO3 
Đặt được câu để khai thác thông tin hình ảnh về tội phạm, về kế 

hoạch du lịch và chọn việc làm; 

4 CLO4 
Áp dụng các cấu trúc thư mời, email, bài luận và blog vào các bài 

viết; 

5 CLO5 
Đọc hiểu và nghe hiểu các đoạn văn bản, hội thoại liên quan đến 

các chủ đề về việc làm, du lịch, tiền tệ và tội phạm; 

6 CLO6 
Giao tiếp được trong các tình huống trên lớp học, các chủ đề liên 

quan đến việc làm, du lịch, tiền tệ và tội phạm. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1      X     

CLO2      X     

CLO3      X     

CLO4      X     
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CLO5      X     

CLO6      X     

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết): 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý thuyết 
Thực hành/ 

thảo luận 
Tổng số 

1 UNIT 5: AMBITION 3 9      12 

2 UNIT 6: TOURISM 3 8 11 

3 UNIT 7: MONEY 3 8 11 

4 UNIT 8: CRIME 3 8 11 

Tổng 12 33 45 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

 Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học 

do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

 Sinh viên không được vắng quá số buổi học theo quy định đào tạo hiện hành của 

Nhà trường và không được phép vắng các hoạt động sau đây của lớp học phần: Làm 

bài tập lớn theo nhóm và Trình bày bài tập lớn. Nếu không tham gia các hoạt động 

này thì bị coi như không hoàn thành học phần và phải đăng ký học lại học phần vào 

học kỳ sau. 

 Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 

hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

 Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 5 phút sau khi giờ học 

bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

 Sinh viên tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong khi học. 

 Sinh viên không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, 

máy nghe nhạc trong giờ học. 

 Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

11. Đánh giá sinh viên 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

 

Hình thức đánh giá C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

Bài tập/chuyên cần x x x x x x 

Thi giữa kỳ   x  x x 

Thi cuối kỳ x x  x x  

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau: 
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TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thành phần 1 

- Chuyên cần 

- Đóng góp ý kiến 

- Bài tập về nhà 

10 % 

2 Điểm thành phần 2 
-    Kiểm tra trắc nghiệm (Nghe),  

-    Vấn đáp (Nói) 
30 % 

3 Điểm thi cuối kỳ 

-     Kiểm tra tự luận (Đọc, Viết) 

-     Kiểm tra trắc nghiệm (Ngữ pháp, từ 

vựng) 

60 % 

Tổng 100% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

1.1.  UNIT 5: AMBITION 

 1.1.1 Vocabulary: Jobs 

 1.1.2 Grammar 1: Will and Going to 

 1.1.3 Grammar 2: First Conditional 

 1.1.4 Listening: Changing jobs 

 1.1.5 Speaking: Choosing a job 

 1.1.6 Reading: Dream jobs 

 1.1.7 Writing: An application letter 

1.2.  UNIT 6:  TOURISM 

 1.2.1 Vocabulary: Worth a visit 

 1.2.2 Grammar 1: Present Perfect 

 1.2.3 Grammar 2: Contrast: Past Simple Vs. Present Perfect 

 1.2.4 Listening: Check your ticket 

 1.2.5 Speaking: Planning a holiday 

 1.2.6 Reading: Holidays without parents 
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 1.2.7 Writing: A holiday blog 

1.3.  UNIT 7: MONEY 

 1.3.1 Vocabulary: Spending power 

 1.3.2 Grammar 1: Second conditional 

 1.3.3 Grammar 2: Past perfect 

 1.3.4 Listening: Honesty pays 

 1.3.5 Speaking: Photo comparison and presentation 

 1.3.6 Reading: Aaron Levie 

 1.3.7 Writing: An opinion essay 

1.4.  UNIT 8: CRIME 

 1.4.1 Vocabulary: Crimes and criminals 

 1.4.2 Grammar 1: Reported Speech 1 

 1.4.3 Grammar 2: Reported Speech 2 

 1.4.4 Listening: A life of crime 

 1.4.5 Speaking: Photo description and comparison 

 1.4.6 Reading: An Australian murder mystery 

 1.4.7 Writing: An email 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Giáo trình 

[1]. Falla, T. and Davies Paul A (2017). Solutions Pre-Intermediate Student's Book (3rd 

ed.): Oxford University Express. 

[2] Falla, T. and Davies Paul A (2017). Solutions Pre-Intermediate Workbook (3rd ed.): 

Oxford University Express. 

13.2. Tài liệu khác 

[1] Malcolm M. & Steve T. (2008). Destination B1 Grammar & Vocabulary: Macmillan. 
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[2] Speaking extra, 2004. Gammidge, M. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mỗi chủ đề trong cuốn sách này được thiết kế với các hoạt động nghe khác nhau cho 3 cấp 

độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Ở học phần Tiếng Anh 3, người học được khuyến nghị 

tập trung vào các hoạt động cho cấp độ trung cấp trở lên ở tất cả các chủ đề. 

[3] Writing extra, 2004. Palmer, G. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mỗi chủ đề trong Writing Extra được thiết kế với các hoạt động nghe khác nhau cho 3 cấp 

độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Ở học phần Tiếng Anh 3, người học được khuyến nghị 

tập trung vào các hoạt động ở cấp độ trung cấp trở lên ở tất cả các chủ đề. 

[4] Reading extra, 2004. Driscoll, L. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mỗi chủ đề trong Reading Extra được thiết kế với các hoạt động nghe khác nhau cho 3 cấp 

độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đối với học phần Tiếng Anh 3, người học được khuyến 

nghị tập trung vào các hoạt động dành cho cấp độ trung cấp trở lên ở tất cả các chủ đề. 

[5] Listening extra, 2004.  Craven, M. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mỗi chủ đề trong cuốn sách này được thiết kế với các hoạt động nghe cho 3 cấp độ: sơ cấp, 

trung cấp và cao cấp. Đối với học phần Tiếng Anh 3, người học được khuyến nghị tập 

trung vào các họat động nghe cho cấp độ trung cấp trở lên ở tất cả các chủ đề. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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III. Học phần: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 

1. Tên học phần: Lập trình hướng đối tượng 

2. Tên tiếng Anh: Object Oriented Programming 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Kỹ thuật lập trình 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần cung cấp kiến thức nền tảng của phương pháp lập trình hướng đối tượng và dùng 

ngôn ngữ lập trình Java để cài đặt và minh họa cho phương pháp lập trình này. Trước tiên, 

học phần giới thiệu ý tưởng cơ bản của phương pháp lập trình hướng đối tượng và các khái 

niệm quan trọng của phương pháp lập trình này bao gồm: đối tượng (object), lớp (class), 

thuộc tính (attitude), phương thức (method), tính trừu tượng (abtraction), tính đóng gói 

(encapsulation), tính đa hình (polymorphism) và tính kế thừa (inheritance). Sau đó, người 

học sẽ được giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java và dùng ngôn ngữ này để cài đặt minh họa 

các khái niệm của phương pháp lập trình hướng đối tượng. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Kiến thức về phương pháp lập trình hướng đối tượng, sự khác biệt 

giữa lập trình hướng đối tượng và lập trình hướng thủ tục 

2 MT2 
Kiến thức về những đặc trưng, khái niệm cơ bản và nền tảng lập 

trình hướng đối tượng 

3 MT3 
Kiến thức về những tính chất quan trọng trong lập trình hướng đối 

tượng 

4 MT4 Khả năng lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập trình Java 

5 MT5 

Có ý thức kỷ luật và chuyên nghiệp trong lập trình; có tính tự chủ 

và sáng tạo trong việc xây dựng các ứng dụng thực tế theo phương 

pháp lập trình hướng đối tượng 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 
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1 CLO1 
Biết được lịch sử của ngôn ngữ lập trình: các phương pháp lập trình 

cơ bản trong tin học 

2 CLO2 

Hiểu được ý tưởng phương pháp và các khái niệm cơ bản của lập 

trình hướng đối tượng bao gồm mô hình hóa, lớp, đối tượng, thuộc 

tính, phương thức, thông điệp, truyền thông điệp, tái định nghĩa, 

nạp chông và nạp đè 

3 CLO3 
Hiểu được tính chất của lập trình hướng đối tượng như: sự trừu 

tượng hóa, đóng gói, đa hình và kế thừa 

4 CLO4 
Hiểu được phương pháp phân tích và mô hình hóa hướng đối tượng 

cho một bài toán 

5 CLO5 
Có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình Java để giải quyết vấn đề theo 

cách tiếp cận hướng đối tượng 

6 CLO6 Có tính chủ động và sáng tạo trong lập trình 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ CĐR 

chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

CLO1 X X        

CLO2 X X        

CLO3 X X        

CLO4 X X        

CLO5 X X X       

CLO6         X 

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 
Giới thiệu về Lập trình hướng đối 

tượng 
3 0 3 

2 Ngôn ngữ lập trình Java 6 6 12 

3 Tính thừa kế và tính đa hình 9 6 15 

4 Các kỹ thuật trừu tượng hóa 6 6 12 

5 Xây dựng ứng dụng với Java 3 6 9 
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6 Vào/ra (Input/Output) trong Java 3 3 6 

TỔNG 30 30 60 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 

  

1.1. Lịch sử của ngôn ngữ lập trình 

1.2. Giới thiệu phương pháp lập trình hướng đối tượng và hướng thủ tục 

1.3. Các khái niệm: đối tượng, lớp, thuộc tính, phương thức,… 

1.4. Các tính chất của lập trình hướng đối tượng 

  

 CHƯƠNG 2 

 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA 

  

2.1. Cấu trình của một chương trình Java 

2.2. Máy ảo Java 

2.3. Cú pháp của ngôn ngữ Java 

2.4. Các kiểu dữ liệu cơ bản 
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2.5. Cấu trúc điều khiển và lặp 

2.6. Lớp và đối tượng 

2.7. Các phương thức 

2.8. Các thuộc tính 

2.9. Xử lý ngoại lệ 

  

 CHƯƠNG 3 

 TÍNH THỪA KẾ VÀ TÍNH ĐA HÌNH 

3.1. Thừa kế trong Java 

3.2. Các thuộc tính thừa kế 

3.3. Hàm tạo, hàm hủy trong thừa kế 

3.4. Đa hình: nạp chồng và nạp đè 

3.5. Áp dụng tính đa hình trong thiết kế lớp 

  

 CHƯƠNG 4 

 CÁC KỸ THUẬT TRỪU TƯỢNG HÓA 

4.1. Lớp trừu tượng 

4.2. Phương thức trừu tượng 

4.3. Đa thừa kế 

4.4. Interface 

  

 CHƯƠNG 5 

 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VỚI JAVA 

  

5.1. Các dạng quan hệ giữa các lớp 

5.2. Mô hình hóa bài toán với cách tiếp cận hướng đối tượng (UML) 

5.3. Chuyển đổi mô hình sang mã Java 

5.4. Minh họa ứng dụng thực tiễn 

  

 CHƯƠNG 6 
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 VÀO/RA (INPUT/OUTPUT) TRONG JAVA 

  

6.1. Các loại luồng nhập/xuất 

6.2. Lớp File 

6.3. Lớp Reader và Writer 

6.4. Sử dụng các luồng nhập/xuất 

6.5. Nhập/xuất tập tin 

6.6. Chuyển hướng các luồng nhập/xuất chuẩn 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Trần Công Án, Nguyễn Công Huy, Giáo trình Lập trình hướng đối tượng, Nhà 

xuất bản Đại học Cần Thơ 

Tài liệu tham khảo 

TK1. C. Thomas Wu, A comprehensive Introduction to Object Oriented 

Progamming with Java, Mc Graw Hill 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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IV. Học phần: CƠ SỞ DỮ LIỆU 2 

1. Tên học phần: Cơ sở dữ liệu 2 

2. Tên tiếng Anh: Database 2 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Kỹ thuật lập trình 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần này nhằm hỗ trợ cho sinh viên nắm vững kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu 

quan hệ cụ thể như: các loại phụ thuộc hàm, các dạng chuẩn trong mô hình CSDL và vai 

trò của phụ thuộc hàm trong thiết kế dữ liệu. Hiểu rõ các giai đoạn thiết kế CSDL từ phân 

tích yêu cầu, mô hình hóa lược đồ thực thể kết hợp, thiết kế quan niệm đến thiết kế vật lý. 

Biết vận dụng kiến thức này để đánh giá chất lượng của một mô hình cơ sở dữ liệu đã thiết 

kế sẵn và có khả năng thiết kế một cơ sở dữ liệu tốt dựa trên các dạng chuẩn và tính toán 

tối ưu khi cài đặt vật lý. Ngoài ra, sinh viên còn biết thêm về các cơ sở dữ liệu khác như 

NoSQL và NewSQL… 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Nắm vững các vấn đề về phụ thuộc hàm như: cách xác định phụ 

thuộc hàm, các hệ luật dẫn, tìm bao đóng, tìm khóa, tìm phủ tối 

thiểu, các dạng chuẩn 

2 MT2 
Hiểu được các giai đoạn trong phân tích thiết kế: phân tích yêu cầu, 

thiết kế quan niệm, thiết kế logic, thiết kế vật lý 

3 MT3 
Biết thêm các CSDL mới như: NoSQL(Key-value, Document 

database, Column family, Graph database ), NewSQL 

4 MT4 
Thiết kế được những bài toán dữ liệu thực tế tối thiểu ở dạng chuẩn 

3 (3NF) hoặc BCNF 

5 MT5 
Biết vận dụng các kỹ thuật để phân tích thiết kế và đánh giá mô 

hình dữ liệu quan hệ 

6 MT6 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 

7 MT7 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 
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TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Hiểu rõ phụ thuộc hàm và các thuật toán liên quan đến phụ thuộc 

hàm 

2 CLO2 
Chuẩn hóa được cơ sở được dữ liệu quan hệ ở dạng chuẩn 3NF 

hoặc Boyce Codd 

3 CLO3 
Hiểu và vận dụng tốt các giai đoạn thiết kế dữ liệu trong hệ thống 

thông tin 

4 CLO4 Có khả năng thiết kế và sử dụng được các hệ cơ sở dữ liệu NoSQL. 

5 CLO5 
Có khả năng làm việc nhóm, tổ chức nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo 

6 CLO6 
Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp chuẩn hóa trong thiết 

kế dữ liệu 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X         

CLO5       X X   

CLO6       X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 
Giới thiệu các giai đoạn thiết kế dữ 

liệu 
3 0 3 

2 
Phân tích yêu cầu – mô hình hóa 

thực thể kết hợp (E-R) 
3 3 6 

3 Phụ thuộc hàm 9 9 18 
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4 Chuẩn hóa dữ liệu 6 9 15 

5 Thiết kế CSDL ở mức quan niệm 3 3 6 

6 Thiết kế CSDL ở mức logic 3 3 6 

7 Thiết kế CSDL ở mức vật lý 3 3 6 

TỔNG 30 30 60 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 GIỚI THIỆU CÁC GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ DỮ LIỆU 

  

1.1. Mục tiêu 

1.2. Chu kỳ sống của một CSDL 

1.3. Giai đoạn phân tích yêu cầu 

1.4. Giai đoạn thiết kế quan niện 

1.5. Giai đoạn thiết kế logic 

1.6. Giai đoạn thiết kế vật lý 

 CHƯƠNG 2 

 PHÂN TÍCH YÊU CẦU – MÔ HÌNH HÓA THỰC THỂ KẾT HỢP (E-R) 
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2.1. Mô hình E-R là gì? 

2.2. Thực thể và tập thực thể 

2.3. Thuộc tính và các loại thuộc tính 

2.4. Mối kết hợp và tập mối kết hợp 

2.5. Khóa của tập thực thể 

2.6. Thực thể yếu 

2.7. Mối kết hợp mở rộng 

2.8. Các bước xây dựng mô hình E-R 

  

 CHƯƠNG 3 

 PHỤ THUỘC HÀM 

3.1. Các vấn đề thường gặp khi tổ chức dữ liệu 

3.2. Định nghĩa phụ thuộc hàm 

3.3. Cách xác định phụ thuộc hàm cho lược đồ quan hệ 

3.4. Hệ luật dẫn Amstrong 

3.5. Bao đóng 

3.6. Tập phụ thuộc hàm tương đương 

3.7. Ứng dụng phụ thuộc hàm vào khóa 

3.8. Phủ và phủ tối thiếu 

  

 CHƯƠNG 4 

 CHUẨN HÓA DỮ LIỆU 

4.1. Dạng chuẩn của lược đồ quan hệ 

4.2. Một số khái niệm liên quan đến dạng chuẩn 

4.3. Dạng chuẩn 1 (1NF) 

4.4. Dạng chuẩn 2 (2NF) 

4.5. Dạng chuẩn 3 (3NF) 

4.6. Dạng chuẩn Boyce - Codd -Kent (BCNF ) 

4.7. Phụ thuộc đa trị 
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4.8. Dạng chuẩn 4 (4NF) 

4.9. Dạng chuẩn 5 (5NF) 

4.10. Đánh giá về các dạng chuẩn 

  

 CHƯƠNG 5 

 THIẾT KẾ CSDL Ở MỨC QUAN NIỆM 

  

5.1. Dẫn nhập 

5.2. Quan hệ phổ quát 

5.3. Cơ chế kiểm tra phụ thuộc hàm 

5.4. Các mục tiêu của thiết kế quan niệm 

5.5. Tiêu chuẩn dạng chuẩn 

5.6. Dạng chuẩn Boyce - Codd -Kent và những giới hạn của nó 

5.7. Cấu trúc CSDL tương đương 

5.8. Phân tích kết quả của hai phương pháp 

  

 CHƯƠNG 6 

 THIẾT KẾ CSDL Ở MỨC LOGIC 

  

6.1. Mục tiêu 

6.2. Yêu cầu cho giai đoạn thiết kế logic 

6.3. Biểu diễn cấu trúc quan niệm dưới dạng đồ thị 

6.4. Một số khái niệm trong lý thuyết đồ thị 

6.5. Đồ thị con đường truy xuất 

6.6. Đồ thị quan hệ 

6.7. Chuỗi kết nối trên đồ thị 

  

 CHƯƠNG 7 

 THIẾT KẾ CSDL Ở MỨC VẬT LÝ 
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7.1. Mục tiêu 

7.2. Các bước trong giai đoạn thiết kế ở mức vật lý 

7.3. Cấu trúc vật lý của bảng 

7.4. Phân loại các tổ chức file 

7.5. Lựa chọn và sử dụng chỉ mục 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Ramez Elmasri, Shamkant B.Navathe, Fundamentals of Database Systems 7 

edition, Pearson 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, Database systems 

the complete book, Pearson Education Inc. Second Edition 

TK2. Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc, Bài tập cơ sở dữ liệu, NXB Thống kê 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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V. Học phần: LẬP TRÌNH WEB NÂNG CAO 

1. Tên học phần: Lập trình web nâng cao 

2. Tên tiếng Anh: Advanced Web Programming 

3. Số tín chỉ: 4 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 45 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 120 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Kỹ thuật lập trình 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần trang bị cho người học kỹ năng tổng hợp các kiến thức về lập trình web, thao tác 

cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống, đồng thời tiếp cận môi trường phát triển các ứng 

dụng web trên nền tảng ASP.NET MVC để có thể xây dựng một ứng dụng web cụ thể cho 

các cơ quan, tổ chức. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Nắm được kiến thức cơ bản về các mô hình ứng dụng Web. 

2 MT2 Hiểu về công nghệ lập trình Web động với ASP.NET MVC 

3 MT3 Xây dựng được các điều khiển ASP.NET MVC phía máy chủ 

4 MT4 Thực hiện được các kỹ thuật thao tác và hiển thị dữ liệu 

5 MT5 
Thiết kế và triển khai được các ứng dụng web ASP.NET MCV liên 

kết cơ sở dữ liệu 

6 MT6 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 

7 MT7 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Nắm được các khái niệm, kiến thức, kỹ thuật liên quan đến lập 

trình web trên nền ASP.NET MVC 
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2 CLO2 
Nắm được các khái niệm quy trình thu thập thông tin và phân tích 

yêu cầu của một ứng dụng web sử dụng ASP.NET MVC 

3 CLO3 
Có khả năng vận dụng kiến thức để thiết kế, lập trình và triển khai 

ứng dụng web ASP.NET MVC 

4 CLO4 
Có khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết một số vấn đề thực 

tế 

5 CLO5 
Có khả năng vận dụng kiến thức để làm việc theo nhóm, lập kế 

hoạch và viết báo cáo kỹ thuật 

6 CLO6 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X X        

CLO4 X X X        

CLO5 X       X   

CLO6       X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 ASP.NET MVC 3 0 3 

2 Làm việc với Controller 3 6 9 

3 Làm việc với View 3 3 6 

4 
Làm việc với Model và áp dụng 

MVC 
6 6 12 

5 Form và HTML Helper 3 3 6 

6 Data Annotation và Validation 3 3 6 

7 Xác thực 3 3 6 

8 Entity Framework 3 3 6 
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9 Truy vấn dữ liệu LinQ 3 3 6 

TỔNG 30 30 60 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 ASP.NET MVC 

  

1.1. Giới thiệu mô hình MVC 

1.2. Giới thiệu ASP.NET MVC 

  

 CHƯƠNG 2 

 LÀM VIỆC VỚI CONTROLLER 

  

2.1. Vai trò của Controller 

2.2. Ví dụ minh họa 

2.3. Cơ bản về làm việc với Controller 

  

 CHƯƠNG 3 

 LÀM VIỆC VỚI VIEW 

3.1. Vai trò của View 

3.2. Ví dụ minh họa 
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3.3. Cơ bản về làm việc với View 

  

 CHƯƠNG 4 

 LÀM VIỆC VỚI MODEL 

4.1. Vai trò của Model 

4.2. Ví dụ minh họa 

4.3. Cơ bản về làm việc với Model 

4.4. Áp dụng MVC 

  

 CHƯƠNG 5 

 FORM VÀ HTML HELPER 

  

5.1. Sử dụng Form 

5.2. Sử dụng HTML Helper 

  

 CHƯƠNG 6 

 DATA ANNOTATION VÀ VALIDATION 

  

6.1. Sử dụng Annotation để kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (validation) 

6.2. Lớp File 

6.3. Hiển thị và thay đổi Annotation 

  

 CHƯƠNG 7 

 XÁC THỰC 

  

7.1. User identity 

7.2. Ví dụ minh họa 

  

 CHƯƠNG 8 

 Entity Framework 

  

8.1. Database First 

8.2. Model First 

8.3. Code First 
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 CHƯƠNG 9 

 TRUY VẤN DỮ LIỆU LINQ 

  

9.1. Sử dụng LinQ 

9.2. Các ví dụ minh họa 

9.3. Ôn tập 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Jon Galloway, Professional ASP.NET MVC 5, Wrox 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Mary Delamater and Anne Boehm, Murach’s ASP.NET 4.6 Web 

Programming with C# 2015, Mike Murach & Associates Inc 

TL2. Anne Boehm, Zak Ruvalcaba, Murach's HTML5 and CSS3, Mike Murach & 

Associates Inc 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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VI. Học phần: ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG 

1. Tên học phần: Đồ họa ứng dụng 

2. Tên tiếng Anh: Graphics Applications 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 15 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Tư duy thiết kế 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đồ họa nền vector và bitmap thông 

qua chương trình đồ họa Corel Draw. Từ đó, sinh viên ứng dụng các phần mềm này vào 

chuyên ngành Công nghệ thông tin để phác thảo mẫu, vẽ thiết kế và hiệu chỉnh màu sắc 

các mẫu thiết kế quảng cáo, ứng dụng, website… 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Cung cấp  cho sinh viên các kiến thức cơ bản xử lý đồ họa và ứng 

dụng của phần mềm đồ họa Corel Draw 

2 MT2 

Hình thành được ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các sản 

phẩm đồ họa chuyên ngành Công nghệ thông tin trong bối cảnh 

của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

3 MT3 
Phân tích, lập luận và giải quyết các vấn đề phát sinh trong xử lý 

đồ họa 

4 MT4 Tư duy có hệ thống các vấn đề kỹ thuật trong xử lý đồ họa 

5 MT5 

Có các kỹ năng: giao tiếp đồ họa, làm việc nhóm và thái độ cá 

nhân, thái độ nghề nghiệp đúng đắn trong quá trình học tập môn 

học 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 Nhớ được công dụng của phần mềm đồ họa Corel Draw 
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2 CLO2 
Hiểu được tên gọi, biểu tượng, ý nghĩa và cách thực hiện của các 

lệnh trong phần mềm đồ họa Corel Draw 

3 CLO3 
Vận dụng được các lệnh cơ bản và thủ thuật xử lý đồ họa trong 

phần mềm đồ họa Corel Draw 

4 CLO4 
Phân tích được các lỗi kỹ thuật trong xử lý đồ họa và đưa ra được 

các phương án khắc phục  

5 CLO5 Đánh giá được trình tự các thao tác lệnh hợp lý trong xử lý đồ họa 

6 CLO6 Sáng tạo được sản phẩm đồ họa từ ứng dụng phần mềm Corel Draw 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X         

CLO5 X X  X       

CLO6 X X         

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 
Làm quen với đồ họa vecto và corel 

draw 
1 2 3 

2 Thanh công cụ toolbox 2 4 6 

3 Kỹ thuật về màu sắc 2 4 6 

4 Text 2 4 6 

5 Kỹ thuật vẽ hình 2 4 6 

6 
Shapping và cách vận dụng 

shaping trong thiết kế 
2 4 6 

7 
Xây dựng, phối cảnh 2d, 3d bằng 

nhóm công cụ effect 
2 4 6 
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8 Xử lý bitmap trên corel 2 4 6 

TỔNG 15 30 45 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 LÀM QUEN VỚI ĐỒ HỌA VECTO VÀ COREL DRAW 

  

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỒ HỌA VECTOR 

1.2. CÁC NGUYÊN TẮC KHI LÀM VIỆC VỚI CÁC PHIÊN BẢN TRÊN COREL 

DRAW X8  

1.3. CÁCH THỨC XÂY DỰNG ĐỐI TƯỢNG VÀ XỬ LÝ ĐỒ HỌA CỦA COREL  

1.4. PHÂN LOẠI CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG COREL 

1.5. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN ĐỐI VỚI PHẦN MỀM COREL. 

1.6. QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG TRONG COREL 

 CHƯƠNG 2 

 THANH CÔNG CỤ TOOLBOX 

  

2.1. NHÓM PICKTOOL 

2.2. NHÓM SHAPE TOOL 
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2.3. NHÓM CÔNG CỤ CROP 

2.4. NHÓM CÔNG CỤ ZOOM 

2.5. SMART FILL 

2.6. NHÓM CÔNG CỤ VẼ HÌNH FREEHAND TOOL 

2.7. NHÓM CÔNG CỤ CÁC HÌNH CHO SẴN 

2.8. TABLE 

2.9. NHÓM CÔNG CỤ PARALLEL DIMENSION 

2.10. NHÓM CÔNG CỤ STRAIGHT – LINE CONECTOR 

2.11. NHÓM CÔNG CỤ EFFECTS 

  

 CHƯƠNG 3 

 KỸ THUẬT VỀ MÀU SẮC 

3.1. LÝ THUYẾT VỀ MÀU SẮC TRONG ĐỒ HỌA VÀ CORELDRAW X8 

3.2. MÀU SẮC VÀ ĐƯỜNG NÉT TRONG CORELDRAW X8 (COLOR – 

OUTLINE – INLINE) 

3.3. CÁC KỸ THUẬT TÔ MÀU TRONG COREL. 

3.4. THAY MÀU HÀNG LOẠT TRONG CORELDRAW X8 

  

 CHƯƠNG 4 

 TEXT 

4.1. CÁC KỸ THUẬT VỚI CHỮ 

4.2. VIẾT CHỮ CƠ BẢN 

4.3. XÂY DỰNG CÁC KỸ THUẬT VỚI CHỮ 

  

 CHƯƠNG 5 

 KỸ THUẬT VẼ HÌNH 

  

5.1. VẼ HÌNH BẰNG NHÓM CÔNG CỤ VẼ HÌNH 

5.2. SỬ DỤNG CÔNG CỤ PEN, BÉZIER 

5.3. FREEHAND TOOL, LINE-POINT…. 
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5.4. NHÓM CÔNG CỤ SHAPE 

  

 CHƯƠNG 6 

 SHAPPING VÀ CÁCH VẬN DỤNG SHAPING TRONG THIẾT KẾ 

  

6.1. INTERSECT 

6.2. TRIM 

6.3. WELD 

6.4. GIỚI THIỆU VỀ LENS 

  

 CHƯƠNG 7 

 XÂY DỰNG, PHỐI CẢNH 2D, 3D BẰNG NHÓM CÔNG CỤ EFFECT 

  

7.1. BLEND 

7.2. CONTOUR 

7.3. DISTORT 

7.4. DROP SHADOW 

7.5. ENVERLOPE 

7.6. EXTRUDE 

7.7. TRANSPARECY 

  

 CHƯƠNG 8 

 XỬ LÝ BITMAP TRÊN COREL 

  

8.1. XỬ LÝ HÌNH ẢNH BITMAP TRONG COREL 

8.2. CÁC HIỆU ỨNG ẢNH BITMAP 

8.3. KỸ THUẬT TÁCH NỀN BITMAP TRONG COREL  

8.4. CÁC CÔNG CỤ CHỈNH SỬA BITMAP TRONG COREL 

8.5. CHUYỂN ĐỔI ẢNH BITMAP SANG VECTO 

13. Tài liệu học tập 
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Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Giáo trình Corel Draw X7, X8 & X9; Phạm Quang Hiển, Phạm Quang Huy; 

NXB Thanh niên; 2019 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Giáo trình Corel Draw Graphics Suite X8; Đậu Ngọc Hiệp; 

www.dohoa360.com; 2018 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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VII. Học phần: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 

1. Tên học phần: kỹ năng làm việc nhóm 

2. Tên tiếng Anh: Teamwork skill 

3. Số tín chỉ: 1 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết:  12 tiết; thực hành: 3 tiết, tự học: 30 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần được thiết kế trên cơ sở ba nội dung tổng quát 

- Kiến thức và kỹ năng tạo lập, duy trì, và phát triển một nhóm làm việc có hiệu quả thông 

qua các lý thuyết về: các giai đoạn của nhóm; vai trò và ảnh hưởng của từng cá nhân đến 

việc lãnh đạo nhóm. 

- Nhận thức mâu thuẫn và kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong nhóm. 

- Kỹ năng lãnh đạo và quản trị nhóm và các yếu tố tâm lý – xã hội giúp cho một nhóm vận 

hành có hiệu quả nhất. 

8. Mục tiêu của học phần 

TT 
Mã mục tiêu 

của học phần 
Tên mục tiêu 

1 MT1 
Giúp sinh viên có được những kiến thức và tầm quan trọng về làm 

việc nhóm và tinh thần đồng đội 

2 MT2 
Giúp các sinh viên hiểu được các giai đoạn phát triển của nhóm và 

các quan điểm lãnh đạo nhóm 

3 MT3  Hiểu Quy trình quản lý xung đột trong nhóm khi có mâu thuẩn. 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 
Mã CĐR của 

học phần 
Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng về làm việc nhóm và tinh thần 

đồng đội 

2 CLO2 
Hiểu biết sâu sắc và vận dụng được các giai đoạn phát triển của 

nhóm và các quan điểm lãnh đạo nhóm 

3 CLO3 
Phân tích được Quy trình quản lý xung đột trong nhóm khi có mâu 

thuẫn 

 

Ma trận mối quan hệ của học phần và  và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo  
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Chuẩn đầu ra của học phần   
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CLO1        X   

CLO2        X   

CLO3        X   

 Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 1 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ  

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận(*) 

Tổng 

số 

1 Những vấn đề cơ bản về nhóm 3 1 4 

2 Các giai đoạn hình thành nhóm  4 1 5 

3 Các kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả 5 1 6 

 Tổng 12 3 15 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành, 

- Hoàn thành các bài tập và thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn, 

- Tham gia xây dựng đề án Khởi nghiệp của nhà trường. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thành phần 1 Thảo luận, trao đổi 10% 

2 Điểm thành phần 2  Thuyết trình 90 % 

  Tổng 100% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÓM 

1.1.  Khái niệm nhóm 

1.2.  Lợi ích của việc làm việc nhóm 

CHƯƠNG 2 CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH NHÓM 

2.1.  Các giai đoạn hình thành nhóm 

2.2.  Xây dựng chuẩn mực và văn hóa nhóm 

2.3.  Phân công công việc trong nhóm 

  CHƯƠNG 3 CÁC KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ 

3.1.  Mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn nhóm 

3.2.  Quản trị nhóm hiệu quả 
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13. Tài liệu học tập 

13.1. Giáo trình chính 

TL1. Tài liệu chính (lưu hành nội bộ): “Kỹ năng làm việc nhóm” 

13.2. Tài liệu tham khảo 

TK1. Brian Cole Miller (2007), Xây dựng nhóm hiệu quả (bản dịch tiếng Việt của Hải 

Ninh, Alphabooks, NXB Lao động – Xã hội, năm 2011 

TK2. Lawrence Holpp (1999), Quản lý nhóm (bản dịch tiếng Việt của nhóm BKD47). 

Alphabooks. NXB Lao động – Xã hội, năm 2008 

TK3. Lại Thế Luyện (2012), Kỹ năng làm việc đồng đội, Nhà xuất bản tổng hợp TP.HCM. 

TK4. John C. Maxwell, Nguyên Tắc Vàng Trong Làm Việc Nhóm.  

TK 5. James Innes, Cuốn Sách Số 1 Về Làm Việc  

TK6.  Robert Bolton & Dorothy Grover Bolton, 4 Phong Cách Làm Việc  

TK7. Quản Lý Nhóm - 50 Cent 

TK8. Cẩm Nang Kinh Doanh: Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả - Harvard Business 

Essentials 

TK9. Vị Giám Đốc 1 Phút & Bí Quyết Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả - Ken 

Blanchard 

TK10. Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Lãnh Đạo, tác giả Hòa Nhân 

TK11. 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo, tác giả John C. Maxwell 

TK12. Thuật Lãnh Đao, tác giả Brian Tracy 

TK13. Lãnh Đạo Đúng Cách – Đừng Quàng Quạc Vào Mặt Nhân Viên, tác giả Travis 

Bradberry 

TK14. Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh, tác giả Robin Sharma 

TK15. Ngôn Ngữ Thầm Lặng Của Người Lãnh Đạo, tác giả Carol Kinsey Goman 

TK16. Nghệ Thuật Lãnh Đạo Theo Nguyên Tắc, tác giả Stephen R. Covey 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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VIII. Học phần: THỰC TẬP CÔNG NHÂN 

1. Tên học phần: Thực tập công nhân 

2. Tên tiếng Anh: Internship 1 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 0 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần giúp sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế tại các đơn vị thực 

tập. Tùy nhiệm vụ tại đơn vị thực tập, sinh viên sẽ được phân công các công việc phù hợp. 

8. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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HỌC KỲ V 

(Bao gồm: 07 học phần bắt buộc – 19 TC) 

STT Môn Số TC 

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 

2 Tiếng Anh 4 3 

4 Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng 3 

5 Lập trình Java 4 

6 Lập trình Python 4 

7 Quản trị mạng 3 

 Tổng cộng 19 
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I. Học phần: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

1. Tên học phần: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

2. Tên tiếng Anh: History of the Communist Party of Viet Nam 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 22 tiết; thực hành: 8 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Học xong Triết học Mác- Lênin, Kinh tế chính trị Mác 

- Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về 

đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng và những 

kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh 

đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất 

nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc 

đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết 

những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận 

thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, 

góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

 MT1 

Sinh viên hiểu được những nội dung cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về sự lãnh đạo của Đảng đối với cách 

mạng Việt Nam từ thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 

đến cách mạng xã hội chủ nghĩa 

 MT2 

Sinh viên có kỹ năng khai thác thông tin, kỹ năng phản biện, kỹ 

năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm; có khả năng vận dụng 

kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. 

 MT3 

Sinh viên được xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 



 159 

   

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 

Trình bày được đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và 

phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

2 CLO2 
Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

3 CLO3 

Diễn giải được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế 

quốc Mỹ 

4 CLO4 
Diễn giải được quá trình Đảng lãnh đạo đưa cả nước quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới 

5 CLO5 
Phân tích được ý nghĩa thắng lợi và kinh nghiệm lãnh đạo của 

Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam 

6 CLO6 
Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các vấn đề kinh tế, chính 

trị, văn hóa xã hội theo quan điểm của Đảng và Nhà nước 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

CLO1 X          

CLO2 X          

CLO3 X          

CLO4 X          

CLO5 X      X    

CLO6          X 

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 2 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

CHƯƠNG 

1 

ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, 

NHIỆM VỤ, NỘI DUNG VÀ 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

2 0 2 
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CỨU, HỌC TẬP LỊCH SỬ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT 

NAM 

CHƯƠNG 

2 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT 

NAM RA ĐỜI VÀ LÃNH 

ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH 

CHÍNH QUYỀN (1930-1945) 

5 2 7 

CHƯƠNG 

3 

ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI 

CUỘC KHÁNG CHIẾN, 

HOÀN THÀNH GIẢI 

PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG 

NHẤT ĐẤT NƯỚC (1945-

1975) 

7 3 10 

CHƯƠNG 

4 

ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ 

NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI VÀ TIẾN 

HÀNH CÔNG CUỘC ĐỔI 

MỚI (1975-2018) 

8 3 11 

Tổng 22 8 30 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự đầy đủ các buổi học theo quy định. 

- Tuyệt đối không làm việc riêng khi tham gia lớp học. 

- Sinh viên phải nghiên cứu giáo trình trước, chuẩn bị các ý kiến đề xuất khi nghe giảng; 

Chuẩn bị các nội dung thảo luận, đọc và sưu tầm các tư liệu có liên quan đến nội dung môn 

học. 

- Hoàn thành tất cả các bài tập cá nhân và bài tập nhóm theo đúng quy định. Các bài tập 

phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các 

sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên 

chỉ 

tiêu 

Cách thức 

đánh giá 

Trọng 

số 

CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 

1 
Chuyên 

cần 

Đánh giá 

chuyên 

cần và 

mức độ 

hoàn thành 

các hoạt 

10% X X X X X 
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động trên 

Elearning. 

2 
Giữa 

kỳ 

- Kiểm tra 

trắc 

nghiệm 

khách 

quan 

- Đánh giá 

thuyết 

trình nhóm 

30% X X X X X X 

3 
Cuối 

kỳ 
Kiểm tra 

tự luận 
60%  X X X X X 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG1: ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NỘI DUNG 

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM 

1.1  Đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

1.2  Chức năng, nhiệm vụ của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

1.3  Phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

  CHƯƠNG 2. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ LÃNH 

ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) 

2.1  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng (tháng 2-1930) 

 2.1.1 Bối cảnh lịch sử và quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị thành lập Đảng 

 2.1.2 Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng 

 2.1.3 Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu 

tiên của Đảng 

 2.1.4 Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

2.2  Lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 

 2.2.1 Phong trào cách mạng 1930-1931 và khôi phục phong trào 1932-1935 

 2.2.2 Phong trào dân chủ 1936-1939 

 2.2.3 Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 

 2.2.4 Tính chất, ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 

1945 
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  CHƯƠNG 3. ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN, 

HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT 

NƯỚC (1945-1975) 

3.1  Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực 

dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945-1954) 

 3.1.1 Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 145-1946 

 3.1.2 Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược và quá 

trình tổ chức thực hiện từ năm 1945 đến 1950 

 3.1.3 Đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp 

Mỹ đến thắng lợi 1951-1954 

 3.1.4 Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo kháng chiến 

3.2  Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế 

quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975) 

 3.2.1 Lãnh đạo cách mạng hai miền giai đoạn 1954-1965 

 3.2.2 Lãnh đạo cách mạng cả nước giai đoạn 1965-1975 

 3.2.3 Ý nghĩa kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước 1954-1975 

  CHƯƠNG 4: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI VÀ TIẾN HÀNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1975-

2018) 

4.1  Đảng lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-

1986) 

 3.1.1 Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 1975-1981 

 3.1.2 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và các bước đột phá tiếp tục 

đổi mới kinh tế 1982-1986 

4.2  Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập quốc tế (1986-2018) 

 4.2.1 Đổi mới toàn diện, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội 1986-

1996 

 4.2.2 Tiếp tục công việc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế 1996-2018 

 4.2.3 Thành tựu, kinh nghiệm của công cuộc đổi mới 

   KẾT LUẬN  
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13. Tài liệu học tập 

13.1. Giáo trình  

[TL1] Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Sử dụng trong các trường đại học - hệ 

không chuyên Lý luận chính trị), Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nxb Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2021. 

13.2. Tài liệu khác  

[TK1] Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Hội Đồng Trung ương chỉ đạo biên 

soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lê nin, Tư tưởng HCM, NXB Chính 

trị Quốc gia, 2007. 

 [TK2] Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh 

viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Bộ 

Giáo dục và đào tạo, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2018. 

 [TK3] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Mạch 

Quang Thắng chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia, 2020. 

[TK4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (phần 

cương lĩnh, bổ sung và phát triển), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011. 

[TK5] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016. 

[TK6] Ngô Đăng Tri: Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Thông tin và 

truyền thông, 2016. 

[TK7] Website: www.tapchicongsan.org.vn 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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II. Học phần: TIẾNG ANH 4 

 

1. Tên học phần: Tiếng Anh 4 

2. Tên tiếng Anh: English 4 

3. Số tín chỉ: 03 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 12 tiết; thực hành: 33 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Hoàn thành Tiếng Anh 3 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Tiếng Anh 4 nhằm phát triển các kiến thức và kỹ năng đã được học trong 

học phần Tiếng Anh 3 và cung cấp thêm kiến thức để người học có thể giao tiếp thành 

công ở cấp độ B1. Về kiến thức, học phần Tiếng Anh 4 bao gồm: (a) các thì quá khứ; thì 

hiện tại hoàn thành, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn; cấu trúc ‘used to’; các động từ khiếm 

khuyết; tương lai hoàn thành và tương lai tiếp diễn; (b) gia đình và thế hệ; hoạt động và xu 

hướng giải trí; con người và hoạt động của con người; danh từ ghép, tính từ ghép và cụm 

động từ có giới; (c) cấu trúc văn bản: lời nhắn, văn miêu tả, văn nghị luận; và (c) 4 kỹ năng 

ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, học phần cũng cấp cho người học nhiều cơ hội 

để thực hành tiếng Anh cho các mục đích giao tiếp thực tế và giúp cải thiện kỹ năng tự học 

tiếng Anh thông qua việc cung cấp các tài liệu phù hợp và mô phạm các kỹ thuật (phương 

pháp) học tiếng Anh được trong quá trình dạy-học. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

Mục 

tiêu  
Mô tả mục tiêu 

G1 Kiến thức 

o Phân biệt được cấu trúc và cách sử dụng của các điểm ngữ pháp khác nhau 

trong tiếng Anh 

o Phát triển từ vựng (mức độ) B1 về các chủ đề gia đình và thế hệ; hoạt động 

và xu hướng giải trí; con người và hoạt động của con người 

o Phân biệt được văn miêu tả, nghị luận trong tiếng Anh và sự khác nhau với 

tiếng Việt; 

G2 Kỹ năng 

 Kỹ năng cứng 

o Giao tiếp được (ở mức độ B1) về các chủ đề gia đình và thế hệ; hoạt động và xu 

hướng giải trí; con người và hoạt động của con người. 
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o Đọc hiểu và nghe hiểu (ở mực độ B1) về các chủ đề gia đình và thế hệ; hoạt động 

và xu hướng giải trí; con người và hoạt động của con người. 

 Kỹ năng mềm 

o Phát triển khả năng làm việc theo cặp/nhóm; 

o Phát triển kỹ năng thuyết trình bằng ngoại ngữ; 

o Phát triển kỹ năng khai thác, tìm kiếm thông tin qua sách, báo và Internet. 

G3 Thái độ: 

o Thể hiện thái độ học tập chăm chỉ. 

o Phát huy tính tự học, tự nghiên cứu. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

CLO1 

Phân biệt được các thì quá khứ; thì quá khứ đơn với hiện tại hoàn thành, 

hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn; các cấu trúc ‘used 

to’; các động từ khiếm khuyết; tương lai hoàn thành và tương lai tiếp 

diễn 

CLO2 
Sử dụng được các danh từ ghép, tính từ ghép và cụm động từ có giới từ 

trong giao tiếp.  

CLO3 

Hỏi và trả lời được về một chương trình trao đổi; đưa ra được quan điểm 

về các hoạt động giải trí; và miêu tả được các bức tranh về hoạt động 

của con người 

CLO4 
Nói được về các chủ đề về thế hệ, hoạt động và các xu thế giải trí và cơ 

thể con người   

CLO5 
Viết được lời nhắn để phản hồi lại một mục quảng cáo và bài viết về 

một sự kiện/xu hướng giải trí 

CLO6 
Viết được bài luận ‘vấn đề-giải pháp’ về chủ đề con người và hoạt động 

của con người 

CLO7 
Đọc và nghe hiểu các đoạn văn bản/hội thoại về chủ đề thế hệ, hoạt động 

và xu thể giải trí; con người và hoạt động của con người 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 
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1
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CLO1      X     
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CLO2      X     

CLO3      X     

CLO4      X     

CLO5      X     

CLO6      X     

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết): 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý thuyết 
Thực hành/ 

thảo luận 
Tổng số 

1 UNIT 1: GENERATION 4 11      15 

2 UNIT 2: LEISURE TIME 4 11 15 

3 
UNIT 3: THE HUMAN 

BODY 
4 11 15 

Tổng 12 33 45 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

 Sinh viên phải hoàn thành tất cả các bài tập trên trang học trực tuyến của nhà trường 

(Moodle) với số điểm trên 90% đối với từng bài. 

 Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học 

do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

 Sinh viên không được vắng quá số buổi học theo quy định đào tạo hiện hành của 

Nhà trường và không được phép vắng các hoạt động sau đây của lớp học phần: Làm 

bài tập lớn theo nhóm và Trình bày bài tập lớn. Nếu không tham gia các hoạt động 

này thì bị coi như không hoàn thành học phần và phải đăng ký học lại học phần vào 

học kỳ sau. 

11. Đánh giá sinh viên 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

 

Hình thức đánh giá 

C
L

O
1

 

C
L
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2

 

C
L

O
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O
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C
L

O
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Bài tập/chuyên cần x x x x x x x 

Thi giữa kỳ   x x   x 

Thi cuối kỳ x x  x x x  

 

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở điểm thành phần như sau: 
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Bài 

đánh giá 
Hình thức Nội dung kiểm tra Tiêu chí đánh giá 

Trọng 

số 

1 Trực tuyến 
Tất cả các nội dung 

trong chương trình 

Tất các các bài tập đều đạt 

trên 90% 

Điều 

kiện dự 

thi bài 

2 và 3 

2 Nghe, nói 

- Chủ đề: gia đình 

và thế hệ; hoạt động 

và xu hướng giải 

trí; con người và 

hoạt động của con 

người 

 Trả lời được câu hỏi về 

gia đình và thế hệ; hoạt 

động và xu hướng giải trí; 

con người và hoạt động 

của con người 

 Đưa ra quan điểm về các 

vấn đề liên quan đến gia 

đình và thế hệ; hoạt động 

và xu hướng giải trí; con 

người và hoạt động của 

con người  

 Nói được về các chủ đề 

gia đình và thế hệ; hoạt 

động và xu hướng giải trí; 

con người và hoạt động 

của con người; 

 Phát âm dễ hiểu 

50% 

3 Đọc, viết 

- Từ vựng: gia đình 

và thế hệ; hoạt động 

và xu hướng giải 

trí; con người và 

hoạt động của con 

người; danh từ 

ghép, tính từ ghép 

và cụm động từ có 

giới từ 

- Ngữ pháp: các thì 

quá khứ; thì quá 

khứ đơn với hiện tại 

hoàn thành, hiện tại 

hoàn thành và hiện 

tại hoàn thành tiếp 

diễn; các cấu trúc 

‘used to’; các động 

từ khiếm khuyết; 

 Phân biệt được các hình 

thái biểu thị thì và sự khác 

nhau về cách dùng giữa 

các thì, cấu trúc used to và 

động từ khiếm khuyết 

 Áp dụng các cấu trúc lời 

nhắn và bài viết blog và 

bài luận trình bày quan 

điểm vào bài viết cụ thể; 

 Đọc hiểu các đoạn văn 

bản, liên quan đến gia 

đình và thế hệ; hoạt động 

và xu hướng giải trí; con 

người và hoạt động của 

con người; 

 Nghe hiểu các đoạn văn 

bản, hội thoại liên quan 

đến gia đình và thế hệ; 

50% 
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tương lai hoàn 

thành và tương lai 

tiếp diễn 

hoạt động và xu hướng 

giải trí; con người và hoạt 

động của con người. 

12. Nội dung chi tiết học phần 

1  UNIT 1:GENERATION 

 1.1 Vocabulary: Ages and stages 

 1.2 Reading: Adolescence 

 1.3 Grammar: Past tense contrast; used to; phrasal verbs 

 1.4 Writing: A message in response to an advertisement 

 1.5 Listening: Family tensions 

 1.6 Speaking: An exchange program (role-play) 

  Exam skills trainer 

2  UNIT 2: LEISURE TIME 

 2.1 Vocabulary: Leisure activities; compound nouns and adjectives 

 2.2 Reading: Field games 

 2.3 Grammar: Present perfect and simple past contrast; present perfect simple 

vs present perfect continuous 

 2.4 Writing: A blog post on an sporting event or leisure trend) 

 2.5 Listening: Eating out 

 2.6 Speaking: Stimulus-based discussion 

  Exam skills trainer 

3  UNIT 3: THE HUMAN BODY 

 3.1 Vocabulary: Parts of the body; word families 

 3.2 Reading: Body clock 

 3.3 Grammar: Modal verbs for speculating and predicting; future continuous 

and future perfect 

 3.4 Writing: An opinion essay (problem and solution) 

 3.5 Listening: The body’s limits 

 3.6 Speaking: Photo description 

  Exam skills trainer 

13. Tài liệu học tập 
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13.1. Giáo trình 

[1] Falla, T. & Davies, P. (2017). Solution: Pre-Intermediate Student's Book (3rd ed.). 

Oxford: Ox 

[2] Falla, T. & Davies, P. (2017). Solution: Pre-Intermediate Workbook Book (3rd ed.). 

Oxford: Oxford University Express.  

13.2. Tài liệu khác  

[1] Eckersley, C. E. (1996). A Concise English Grammar for Foreign Students. London: 

Longmans. Cuốn sách tổng hợp một cách ngắn gọn các chủ điểm ngữ pháp quan trọng của 

tiếng Anh. 

[2] Gammidge, M. (2004). Speaking extra. Cambridge: Cambridge University Press. Mỗi 

chủ đề trong cuốn sách này được thiết kế với các hoạt động nghe khác nhau cho 3 cấp độ: 

sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Ở học phần Tiếng Anh 4 , người học được khuyến nghị chỉ 

tập trung vào các hoạt động cho cấp độ trung cấp  trở lên ở tất cả các chủ đề. 

[3] Palmer, G. (2004). Writing extra. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mỗi chủ đề trong Writing Extra được thiết kế với các hoạt động nghe khác nhau cho 3 cấp 

độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Ở học phần Tiếng Anh 4, người học được khuyến nghị 

chỉ tập trung vào các hoạt động ở cấp độ trung cấp trở lên  ở tất cả các chủ đề.  

[5] Driscoll, L. (2004). Reading extra. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mỗi chủ đề trong Reading Extra được thiết kế với các hoạt động nghe khác nhau cho 3 cấp 

độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đối với học phần Tiếng Anh 4 người học được khuyến 

nghị chỉ tập trung vào các hoạt động dành cho cấp độ trung cấp ở tất cả các chủ đề.  

[6] Craven, M. (2004). Listening extra.  Cambridge: Cambridge University Press. 

Mỗi chủ đề trong cuốn sách này được thiết kế với các hoạt động nghe cho 3 cấp độ: sơ cấp, 

trung cấp và cao cấp. Đối với học phần Tiếng Anh 4 người học được khuyến nghị chỉ nghe 

hoạt động nghe cho cấp độ trung cấp trở lên ở tất cả các chủ đề. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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III. Học phần: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 

1. Tên học phần: Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng 

2. Tên tiếng Anh: Object Oriented Software Analysis and Design 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Lập trình hướng đối tượng 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần cung cấp những kiến thức chính yếu cho các giai đoạn thiết kế và phân tích phần 

mềm. Thông qua học phần, sinh viên sẽ có cơ hội ôn lại các khái niệm liên quan đến phần 

mềm, các qui trình phát triển phần mềm, các kĩ thuật cơ bản trong lấy yêu cầu và phương 

pháp lập trình hướng đối tượng. Quan trọng hơn, học phần sẽ chú trọng đến kĩ thuật phân 

tích và thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng thông qua sử dụng các lược đồ UML. Môn 

học sẽ giới thiệu các kiến trúc phần mềm thông dụng cũng như giới thiệu một số phương 

pháp để đảm bảo tính linh hoạt cũng như khả năng mở rộng phần mềm trong tương lai. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Nắm bắt được phương pháp phân tích và thiết kế phần mềm chính 

trong công nghiệp 

2 MT2 
Nắm rõ các bước chính trong quá trình phân tích và thiết kế phần 

mềm 

3 MT3 Sử dụng thành thạo các lược đồ UML để mô hình hóa yêu cầu 

4 MT4 Xây dựng bản thiết kế chức năng và cơ sở dữ liệu cho phần mềm 

5 MT5 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 

6 MT6 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 Phương pháp phân tích thiết kế dựa trên các lược đồ UML 
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2 CLO2 Thu thập thông tin và Phân tích yêu cầu của phần mềm 

3 CLO3 Thiết kế hệ thống, module và tính năng của phần mềm 

4 CLO4 Có khả năng giải quyết một số vấn đề thực tế 

5 CLO5 
Có khả năng làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và viết báo cáo kỹ 

thuật 

6 CLO6 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 
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P
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CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X X        

CLO5 X       X   

CLO6 X      X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Giới thiệu  3 0 3 

2 Giới thiệu về UML 3 0 3 

3 Use-case Diagram 4 5 9 

4 Class Diagram 4 5 9 

5 Sequence Diagram 4 4 8 

6 Activity Diagram 3 4 7 

7 State Machine Diagram 3 4 7 

8 Cơ sở dữ liệu 3 4 7 

9 Thiết kế kiến trúc 3 4 7 

TỔNG 30 30 60 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 
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- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Báo cáo cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 GIỚI THIỆU 

  

1.1. Các khái niệm cơ bản 

1.2. Qui trình xây dựng phần mềm 

  

 CHƯƠNG 2 

 GIỚI THIỆU VỀ UML 

  

2.1. Giới thiệu 9 loại diagrams cơ bản 

2.2. Ví dụ và trường hợp sử dụng 

  

 CHƯƠNG 3 

 USE-CASE DIAGRAM 

3.1. Các thành phần và các mối liên hệ 

3.2. Thực hành phân tích Use-case Diagram trên Case Study 

  

 CHƯƠNG 4 
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 CLASS DIAGRAM 

4.1. Các thành phần và các mối liên hệ 

4.2. Thực hành phân tích Class Diagram trên Case Study 

  

 CHƯƠNG 5 

 SEQUENCE DIAGRAM 

5.1. Các thành phần và các mối liên hệ 

5.2. Thực hành phân tích Sequence Diagram trên Case Study 

  

 CHƯƠNG 6 

 ACTIVITY DIAGRAM 

6.1. Các thành phần và các mối liên hệ 

6.2. Thực hành phân tích Activity Diagram trên Case Study 

  

 CHƯƠNG 7 

 STATE MACHINE DIAGRAM 

7.1. Các thành phần và các mối liên hệ 

7.2. Thực hành phân tích State Machine Diagram trên Case Study 

  

 CHƯƠNG 7 

 CƠ SỞ DỮ LIỆU 

7.1. Các khái niệm trong thiết kế cơ sở dữ liệu 

7.2. Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho phần mềm 

  

 CHƯƠNG 8 

 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 

8.1. Các khái niệm và cách thiết kế kiến trúc 

8.2. Thu thập yêu cầu phần mềm cho hệ thống lớn 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 
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TL1. Martina Seidl, Marion Scholz, Christian Huemer and Gerti Kappel, UML @ 

Classroom - An Introduction to Object-Oriented Modeling, Springer 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Roger. S Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 

McGraw-Hill Higher Education 

TK2. Russ Miles, Kim Hamilton, Learning UML, O'Reilly Media 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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IV. Học phần: LẬP TRÌNH JAVA 

1. Tên học phần: Lập trình Java 

2. Tên tiếng Anh: Java Programming 

3. Số tín chỉ: 4 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 45 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 120 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Lập trình hướng đối tượng 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Lập trình Java là học phần được xây dựng nhằm cung cấp những kiến thức chính yếu cho 

các giai đoạn mở rộng kỹ năng lập trình. Thông qua học phần, sinh viên sẽ có cơ hội ôn lại 

các khái niệm liên quan đến kỹ thuật lập trình, các kĩ thuật cơ bản trong lấy yêu cầu và 

phương pháp lập trình hướng đối tượng. Quan trọng hơn, học phần sẽ chú trọng đến kĩ 

thuật thích nghi và diễn đạt kỹ thuật lập trình ở ngôn ngữ. Môn học sẽ giới thiệu các kiến 

trúc cơ bản của J2EE, một nền tảng thông dụng cũng như mở rộng hướng lập trình phần 

mềm di động trên các thiết bị Android. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Nắm bắt được các thành phần chính và các framework điển hình 

trong Java EE 

2 MT2 
Tìm hiểu và trình bày một số framework đang được sử dụng thực 

tế 

3 MT3 
Xây dựng được một số ứng dụng cở bản trên các mô hình đã tìm 

hiểu 

4 MT4 Vận dụng thành thạo kỹ năng lập trình vào ngôn ngữ lập trình mới 

5 MT5 Có năng lực giao tiếp và trình bày sản phẩm lập trình 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Nắm bắt được các thành phần và kỹ năng lập trình bằng ngôn ngữ 

Java 
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2 CLO2 Hiểu và sử dụng các thành phần cơ bản của J2EE 

3 CLO3 Xây dựng được các ứng dụng cơ bản 

4 CLO4 Có khả năng giải quyết một số vấn đề thực tế 

5 CLO5 
Có khả năng làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và viết báo cáo kỹ 

thuật 

6 CLO6 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X X        

CLO4 X X X        

CLO5 X       X   

CLO6 X      X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Giới thiệu ngôn ngữ Java 1 0 1 

2 Kiểu dữ liệu và lệnh điều khiển 5 2 7 

3 Lập trình hướng đối tượng 6 3 9 

4 Kiểu dữ liệu mảng 3 2 5 

5 Lập trình giao diện đồ họa 3 3 6 

6 Layout 3 3 6 

7 Luồng và nhập xuất file 3 2 5 

8 Gói java.sql.* 3 3 6 

9 Lập trình JavaFX 6 3 9 

10 Lập trình Java Servlet 4 3 7 

11 Lập trình Java JSP 4 3 7 

12 Java Server Face- JSF 4 3 7 
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TỔNG 45 30 75 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ JAVA 

1.1. Lịch sử của Java 

1.2. Chương trình Java đơn giản 

1.3. Biên dịch và chạy chương trình Java 

 CHƯƠNG 2 

 KIỂU DỮ LIỆU VÀ LỆNH ĐIỀU KHIỂN 

2.1. Các kiểu dữ liệu cơ bản 

2.2. Biến/Hằng 

2.3. Các phép toán cơ bản 

2.4. Chuỗi 

2.5. Nhập và Xuất 

2.6. Các ví dụ minh họa 

2.7. Cấu trúc điều khiển 

2.8. Các cấu trúc lặp 

2.9. Các ví dụ minh họa 

 CHƯƠNG 3 

 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 

3.1. Lớp (class) 

3.2. Gói (Packages) 

3.3. Thừa kế 

3.4. Interface và Inner class 

 CHƯƠNG 4 
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 KIỂU DỮ LIỆU MẢNG 

4.1. Khai báo mảng 

4.2. Vòng lặp “for each” 

4.3. Sao chép mảng 

4.4. Sắp xếp mảng 

4.5. Mảng nhiều chiều 

4.6. Mảng đối tượng 

4.7. Cấu trúc mảng động trong gói java.util.* 

4.8. Mảng của các đối tượng và cách truy xuất 

 CHƯƠNG 5 

 LẬP TRÌNH GIAO DIỆN ĐỒ HỌA 

5.1. Giới thiệu Swing 

5.2. Tạo Frame 

5.3. Component 

5.4. Xử lý sự kiện 

  

 CHƯƠNG 6 

 LAYOUT 

6.1. Giới thiệu Layout 

6.2. Cách bố trí các component trong container 

6.3. Bài tập 

 CHƯƠNG 7 

 LUỒNG VÀ NHẬP XUẤT FILE 

  

7.1. Giới thiệu luồng (Thread) 

7.2. Giới thiệu xuất nhập (java.io.*) 

 CHƯƠNG 8 

 GÓI java.sql.* 

  

8.1. Giới thiệu JDBC - ODBC 

8.2. Kiến trúc JDBC 

8.3. Thao tác trong CSDL 

  

 CHƯƠNG 9 

 LẬP TRÌNH JAVAFX 

9.1. Giới thiệu JavaFX 

9.2. So sánh Swing và AWT 

9.3. Các thành phần cơ bản 

9.4. Lập trình sự kiện 

9.5. JavaFX UI Control và Multimedia 
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 CHƯƠNG 10 

 LẬP TRÌNH JAVA SERVLET 

10.1. Giới thiệu Java Servlet 

10.2. Các thành phần cơ bản 

10.3. Ví dụ minh hoạ 

 CHƯƠNG 11 

 LẬP TRÌNH JAVA JSP 

11.1. Tổng quan về JSP 

11.2. Các thành phần cơ bản 

11.3. Một số ví dụ minh họa 

 CHƯƠNG 12 

 JAVA SERVER FACE- JSF 

12.1. Tổng quan về JSF 

12.2. Các thành phần cơ bản 

12.3. Một số ví dụ minh họa 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Y. Daniel Liang, Introduction to Java Programming - Comprehensive Version, 

11th Edition, Pearson 

Tài liệu tham khảo 

TK1. David Geary, Cay S. Horstmann, Core JavaServer Faces, Prentice Hall 

TK2. Y. Daniel Liang, Introduction to Java Programming - Comprehensive Version, 

10th Edition, Pearson 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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V. Học phần: LẬP TRÌNH PYTHON 

1. Tên học phần: Lập trình Python 

2. Tên tiếng Anh: Python Programming 

3. Số tín chỉ: 4 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 45 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Kỹ thuật lập trình 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Kỹ thuật lập trình Python là một môn học tự chọn quan trọng để hỗ trợ cho định hướng Dữ 

liệu lớn và Khoa học dữ liệu thuộc ngành Công nghệ thông tin. Môn học gồm các nội dung 

chính như sau: (1) Giới thiệu khái quát lịch sử ngôn ngữ lập trình Python và vai trò của nó 

trong cách mạng công nghiệp 4.0. (2) Ngữ nghĩa cú pháp ngôn ngữ lập trình Python. (3) 

Nguyên lý hướng đối tượng trong Python. (4) Các thư viện phổ biến nhất hỗ trợ lập trình 

trong Python. (5) Xây dựng các ứng dụng bằng Python. Bên cạnh đó, môn học trang bị 

thêm một số kỹ năng hướng dẫn đọc tài liệu thành thạo, kỹ năng tiến hành nghiên cứu, kỹ 

năng viết báo cáo, trình bày thuyết minh đề tài và đặc biệt làm việc nhóm, phối hợp với 

nhau để hoàn thành thuyết minh đề tài. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Cung cấp kiến thức vai trò của ngôn ngữ lập trình trong giải quyết 

vấn đề bằng máy tính. 

2 MT2 

Giúp sinh viên (kể cả sinh viên không chuyên ngành CNTT) có 

khả năng viết các chương trình để diễn đạt/thực hiện/giải quyết các 

vấn đề hữu dụng 

3 MT3 
Định hướng vị trí việc làm cho sinh viên, hoàn thành các research 

projects của môn học qua các kỹ thuật lập trình. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 Xác định phân loại ngôn ngữ lập trình bậc thấp và bậc cao 

2 CLO2 Phân biệt các loại câu lệnh trong lập trình Python 
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3 CLO3 
Vận dụng nguyên lý lập trình hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập 

trình Python 

4 CLO4 
Ứng dụng các thư viện đã được xây dựng vào Python để phát triển 

các ứng dụng 

5 CLO5 
Thiết kế các ứng dụng mô phỏng sử dụng ngôn ngữ lập trình 

Python 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X X        

CLO5 X X X        

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành (x2)/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Lịch sử ngôn ngữ lập trình 1 0 1 

2 
Ngữ nghĩa cú pháp lập trình 

python 
11 6 17 

3 
Nguyên lý hướng đối tượng trong 

python 
6 3 9 

4 Các thư viện hỗ trợ cho python 6 6 12 

5 
Các kỹ thuật xử lý cơ bản trong 

python 
9 6 15 

6 

Phân tích - thiết kế - xây dựng các 

ứng dụng/hệ thống nhỏ dùng 

python 

12 9 21 

TỔNG 45 30 75 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 
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- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 LỊCH SỬ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 

  

1.1. Khái quát ngôn ngữ lập trình bậc cao, bậc thấp 

1.2. Các giai đoạn phát triển của ngôn ngữ lập trình Python 

1.3. Nhu cầu sử dụng và cách tiếp cận Python 

  

 CHƯƠNG 2 

 NGỮ NGHĨA CÚ PHÁP LẬP TRÌNH PYTHON 

  

2.1. Toán tử - Từ khóa - Biến số 

2.2. Các kiểu dữ liệu (kiểu số, chuỗi, danh sách, từ điển, tuple…) 

2.3. Lệnh điều khiển 

2.4. Vòng lặp 

2.5. Định nghĩa hàm, mô đun 

2.6. Input và output 

2.7. Xử lý ngoại lệ 

  

 CHƯƠNG 3 

 NGUYÊN LÝ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG PYTHON 
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3.1. Lớp 

3.2. Thuộc tính 

3.3. Phương thức 

3.4. Đối tượng 

3.5. Tính kế thừa 

3.6. Các kỹ thuật trong hướng đối tượng 

3.7. Xây dựng ứng dụng nhỏ theo hướng đối tượng 

  

 CHƯƠNG 4 

 CÁC THƯ VIỆN HỖ TRỢ CHO PYTHON 

4.1. NumPy 

4.2. Pandas 

4.3. MatlotLib 

4.4. SciPy 

  

 CHƯƠNG 5 

 CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ CƠ BẢN TRONG PYTHON 

  

5.1. Xử lý đa luồng 

5.2. Xử lý kết nối CSDL 

5.3. Xử lý XML 

5.4. Xử lý JSON 

5.5. Xử lý phân tích dữ liệu 

  

 CHƯƠNG 6 

 PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG CÁC ỨNG DỤNG/HỆ THỐNG 

NHỎ DÙNG PYTHON 

  

6.1. Ứng dụng liên quan đến máy học bằng Theano, tensorflow, scikit-learn… 

6.2. Ứng dụng phân tích dữ liệu. 
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6.3. Ứng dụng liên quan đến Internet of Things 

6.4. Ứng dụng web thương mại điện tử bằng Django framework 

6.5. Ứng dụng game cơ bản bằng Pygame 

6.6. Xây dựng các ứng dụng liên quan hệ thống thông tin địa lý: map… 

6.7. Ứng dụng liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên (dùng thư viện NLTK) 

6.8. Ứng dụng liên quan đến xử lý ảnh và thị giác máy tính 

  

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Lutz, M. (2013). Learning Python: Powerful Object-Oriented Programming. " 

O'Reilly Media, Inc." 

TL2. Downey, A. (2012). Think Python. " O'Reilly Media, Inc." 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Beazley, D., & Jones, B. K. (2013). Python Cookbook: Recipes for Mastering 

Python 3. " O'Reilly Media, Inc." 

TK2. Feffrey D. Ullman, A First course in Database Systems, Prentice Hall 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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VI. Học phần: QUẢN TRỊ MẠNG 

1. Tên học phần: Quản trị mạng 

2. Tên tiếng Anh: Network Administration 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Mạng máy tính 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần cung cấp các kiến thức về quản trị hệ thống mạng, chia sẽ, cấp quyền truy cập 

tài nguyên dùng chung cho người dùng trong hệ thống mạng. Với học phần này, sinh viên 

có khả năng triển khai, vận hành và quản trị được hệ thống mạng đối với mô hình mạng 

LAN vừa và nhỏ. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Nắm vững kiến thức tổng quan về nguyên lý quản trị mạng, các 

thành phần cấu thành nên hệ thống mạng và sự tương tác giữa các 

thành phần này 

2 MT2 

Cung cấp cho sinh viên cách quản trị hệ thống mạng LAN dựa trên 

mô hình domain bằng các dịch vụ của hệ điều hành Windows 

Server 

3 MT3 

Chiến lược phục hồi và tích hợp dữ liệu, chính sách quản trị hệ 

thống, cách quản trị mạng tập trung hoặc phân tán và tổ chức, quản 

lý người dùng trên môi trường Windows Server 

4 MT4 Quản trị hệ thống mạng dựa trên nền tảng Windows Server 

5 MT5 Triển khai một số dịch vụ hỗ trợ công tác quản trị mạng 

6 MT6 Vận hành và bảo trì hệ thống mạng và dịch vụ mạng 

7 MT7 Có năng lực tự chủ và trách nhiệm 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 
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1 CLO1 
Hiểu được các mô hình mạng và cách vận hành của các mô hình 

mạng 

2 CLO2 
Nắm vững kiến thức về xây dựng, cách quản lý các đối tượng trong 

hệ thống mạng dựa trên mô hình domain 

3 CLO3 
Biết các dịch vụ hỗ trợ quản trị mạng trên nền tảng Windows 

Server 

4 CLO4 
Hiểu được cơ chế chứng thực, bảo mật và phân quyền trên hệ thống 

mạng 

5 CLO5 
Có khả năng tự giải quyết một số vấn đề thực tế. Có năng lực đọc 

hiểu giáo trình, bài giảng bằng tiếng Anh 

6 CLO6 
Chuyên cần, có ý thức rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chuyên 

nghiệp và sáng tạo… 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X         

CLO5 X X    X     

CLO6 X       X  X 

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 
Giới thiệu hệ điều hành Windows 

Server 
3 0 3 

2 Quản lý dịch vụ Active Directory 6 6 12 

3 

Quản lý tài khoản người dùng, tài 

khoản nhóm và tài khoản máy 

trạm 

6 6 12 

4 Chính sách nhóm (Group Policy) 3 3 6 
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5 Dịch vụ lưu trữ 3 3 6 

6 Bảo mật hệ thống 3 3 6 

7 Dịch vụ DNS 3 3 6 

8 Dịch vụ DHCP 3 3 6 

TỔNG 30 30 60 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 

  

1.1. Giới thiệu quản trị mạng 

1.2. Giới thiệu hệ điều hành mạng Windows Server 

1.3. Các dịch vụ của Windows Server 

1.5. Cài đặt và triển khai Windows Server 2008 

1.6. Tự động hóa quá trình cài đặt 

  

 CHƯƠNG 2 

 QUẢN LÝ DỊCH VỤ ACTIVE DIRECTORY 
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2.1. Các mô hình mạng 

2.1.1 Workgroup 

2.1.2 Domain 

2.2. Giới thiệu dịch vụ Active Directory 

2.3. Chức năng Active Directory 

2.4. Các thành phần của Active Directory 

2.5. Kiến trúc domain trong Active Directory 

2.6. Domain Controller và Read-Only Domain Controller 

2.7. Triển khai Active Directory trên Windows Server 2008 

2.8. Cấu hình Active Directory 

2.9. Dịch vụ chứng thực Active Directory Certificate Service 

2.10. Clone Domain Controller 

2.11. Vận hành Domain Controller 

2.12. Back up và restore Domain Controller 

2.13. Công cụ Active Directory Snap -in 

  

 CHƯƠNG 3 

 QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG, TÀI KHOẢN NHÓM VÀ TÀI 

KHOẢN MÁY TRẠM 

3.1. Định nghĩa tài khoản người dùng, tài khoản nhóm và tài khoản máy trạm 

3.2. Thuộc tính của các loại tài khoản 

3.3. Tạo tự động các loại tài khoản 

3.4. Chứng thực và kiểm soát truy cập 

3.5. Quản lý tài khoản người dùng 

3.6. Quản lý tài khoản nhóm 

3.7. Quản lý người dùng và nhóm bằng command line 

3.8. Tạo và gia nhập máy trạm vào domain 

3.9. Quản lý máy trạm trong domain 

3.10. Bảo mật máy trạm trong domain 
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 CHƯƠNG 4 

 CHÍNH SÁCH NHÓM (GROUP POLICY) 

4.1. Giới thiệu Group Policy 

4.2. Chức năng Group Policy 

4.3. Các đối tượng Group Policy 

4.4. Các chính sách quan trọng trong Group Policy 

4.5. Cách thức hoạt động của Group Policy 

4.6. Quản lý Group Policy trong Domain Controlle 

4.7. Tạo kịch bản đăng nhập cho Group Policy 

4.8. Ủy quyền quản lý Group Policy 

4.9. Sao lưu và phục hồi Group Policy 

  

 CHƯƠNG 5 

 DỊCH VỤ LƯU TRỮ 

  

5.1. Hệ thống tập tin của Windows 

5.2. Các cấu hình đĩa cứng Windows Server hỗ trợ 

5.3. Thiết lập hạn ngạch đĩa 

5.4. Phân quyền hệ thống tập tin 

5.5. Quản lý thư mục dùng chung 

5.6. Triển khai hệ thống lưu trữ phân tán 

  

 CHƯƠNG 6 

 BẢO MẬT HỆ THỐNG 

  

6.1. Theo dõi cảnh báo của hệ thống 

6.2. Quản lý các sự kiện của hệ thống thông qua Event Viewer 

6.3. Theo dõi quá trình sử dụng mạng trong hệ thống 

6.4. Cấu hình các chính sách chứng thực và kiểm toán nâng cao 
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 CHƯƠNG 7 

 DỊCH VỤ DNS 

  

7.1. Tổng quan về DNS 

7.2. Cách phân bổ dữ liệu quản lý Domain Name 

7.3. Cơ chế phân giải tên trong DNS 

7.4. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS 

  

 CHƯƠNG 8 

 Dịch vụ DHCP 

  

8.1. Giới thiệu dịch vụ DHCP 

8.2. Hoạt động của giao thức DHCP 

8.3. Cài đặt dịch vụ DHCP 

 Cấu hình dịch vụ DHCP 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Dan Holme, Nelson Ruest, Danielle Ruest, and Jason Kellington, MCTS Self-

Paced Training Kit (Exam 70-640): Configuring Windows Server 2008 Active Directory 

(2nd Edition), Microsoft Press 

Tài liệu tham khảo 

TK1. J.C. MACKIN, MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-643): Configuring 

Windows Server 2008 Applications Infrastructure (2nd Edition), Microsoft Press 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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HỌC KỲ VI 

(Bao gồm: 04 học phần bắt buộc – 10 TC, các học phần tự chọn – 8 TC) 

STT Môn Số TC 

1 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 2 

2 Công nghệ phần mềm 3 

3 Lập trình trên thiết bị di động 3 

4 Đồ án phần mềm 2 

5 Các môn tự chọn 8 

 Tổng cộng 18 
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I. Học phần: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT 

1. Tên học phần: Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin 

2. Tên tiếng Anh: English for IT 

3. Số tín chỉ: 02 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 04 tiết; thực hành: 26 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: Hoàn thành Tiếng Anh 3 

6. Loại học phần: Bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Tiếng Anh 4 nhằm giúp sinh viên sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành để 

phục vụ công việc và học tập nâng cao trình độ. 

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

 Tư vấn được về sản phẩm và các lỗi kỹ thuật cơ bản bằng tiếng Anh 

 Đọc hiểu được các đoạn tài liệu tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin. 

 Sử dụng được các mẫu câu về lời khuyên, khuyến nghị và miêu tả để giải quyết 

các tình huống trong công việc. 

 Nghe hiểu được các đoạn hội thoại liên quan thông tin cơ bản về máy vi tính, 

việc sử dụng máy tình và các bước sửa các lỗi kỹ thuật cơ bản. 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

CLO1 Giải thích (bằng tiếng Anh) được các thông số kỹ thuật của máy vi tính 

CLO2 
Trình bày được (bằng tiếng Anh) ưu nhược điểm của các loại máy tính 

và các chương trình ứng dụng. 

CLO3 Viết được các đoạn miêu tả về hệ điều hành và các ứng dụng. 

CLO4 
Viết được thư/email/ tin nhắn  để tư vấn về sản phẩm công nghệ và các 

lỗi kỹ thuật cơ bản; 

CLO5 
Nghe và đọc hiểu được thông tin cơ bản về máy vi tính, việc sử dụng 

máy tình và các bước sửa các lỗi kỹ thuật cơ bản. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1      X     
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CLO2      X     

CLO3      X     

CLO4      X     

CLO5      X     

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 03 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Unit 1 1 9 10 

2 Unit 2 1 9 10 

3 Unit 3 2 8 10 

TỔNG 4 26 30 

10. Nhiệm vụ của sinh viên:  

Quy định về tham dự lớp học 

 Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học 

do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

 Sinh viên không được vắng quá số buổi học theo quy định đào tạo hiện hành của 

Nhà trường và không được phép vắng các hoạt động sau đây của lớp học phần: Làm 

bài tập lớn theo nhóm và Trình bày bài tập lớn. Nếu không tham gia các hoạt động 

này thì bị coi như không hoàn thành học phần và phải đăng ký học lại học phần vào 

học kỳ sau. 

Quy định về hành vi lớp học 

 Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 

hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

 Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 5 phút sau khi giờ học 

bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

 Sinh viên tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong khi học. 

 Sinh viên không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, 

máy nghe nhạc trong giờ học. 

 Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

Quy định về học vụ 

 Các vấn đề liên quan đến bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, phúc khảo, kỷ luật,… được 

thực hiện theo quy định đào tạo hiện hành của Trường. 

11. Đánh giá sinh viên 
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TT Tuần Nội dung 
Phương pháp 

đánh giá[1] 

Tỷ lệ 

(%)[

2] C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 
Thường 

xuyên 
Toàn bộ Bài tập online 10 X X X X X 

2 
Kết thúc 

Unit 3 
Toàn bộ Nghe; vấn đáp 30 X X   X 

3 Theo lịch Toàn bộ 
Tự luận (Đọc, 

viết) 
60   X X X 

Tổng cộng 100%      

12. Nội dung chi tiết học phần 

1.1  UNIT 1: COMPUTER ARCHITECTURE 

 1.2.1 Reading & vocabulary: free-time activities 

 1.2.2 Writing: Messages to give advice 

 1.2.3 Listening: Use of computer 

 1.2.4 Speaking: Give advice on buying a computer 

1.3.  UNIT 2: OPERATION SYSTEMS 

 1.3.1 Reading and vocabulary: Linux 

 1.2.2 Writing: Description of an operating system and technical support emails 

 1.2.3 Listening: Computer errors 

 1.2.4 Speaking: Describing errors and suggesting solutions 

1.4.  UNIT 3: APPLICATION PROGRAMS 

 1.4.1 Reading and vocabulary: Application service providers 

 1.2.2 Writing: Evaluating application programs and giving recommendations 

 1.2.3 Listening: Technical support 

 1.2.4 Speaking: Evaluating application programs and making an oral 

presentation 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Giáo trình 

[1] English for Information and Technology (03/2021). Tự biên và lưu hành nội bộ. 

13.2. Tài liệu khác  

[1] Hill, D. (2012). English for information technology 2. Harlow: Pearson 
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[2] Evans, V., Dooley, J., & Wright, S. (2011). Career Paths: Information Technology (4th 

edition). Newbury (The U.K): Express Publishing 

[3] Glendinning, E. H., & McEwan, J. (2011). Oxford English for information technology 

(2nd edition). Oxford: Oxford University Press. 

[4] Olejniczak, M. (2011). English for information technology 1. Harlow: Pearson 

[5] Esteras, S. R. (2002). Infotech: English for computer users (4th edition). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

[6] Glendinning, E. H., & McEwan, J. (2002). Basic English for Computing (7th edition). 

Oxford: Oxford University Press. 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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II. Học phần: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 

1. Tên học phần: Công nghệ phần mềm 

2. Tên tiếng Anh: Software Engineering 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần giới thiệu nhiều phương pháp khác nhau để có được góc nhìn tổng quan về các 

phương pháp xây dựng phần mềm:  

- Cung cấp sự hiểu biết về các quy trình công nghệ phần mềm và phương pháp căn bản 

trong việc xây dựng một phần mềm, hiểu biết về các tiêu chí chất lượng phần mềm đối với 

từng giai đoạn trong quy trình phát triển phần mềm.  

- Hướng dẫn phương pháp tiếp nhận yêu cầu, lập danh sách yêu cầu, phân tích yêu cầu, 

thiết kế yêu cầu và kỹ năng xây dựng một phần mềm cụ thể.  

- Giúp sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng của từng bước trong qui trình công nghệ phần 

mềm.  

- Giúp sinh viên có khả năng tự làm được một phần mềm cụ thể hoàn chỉnh. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Mô tả được các đặc điểm và phạm vi ứng dụng của các phương 

pháp và qui trình phát triển phần mềm 

2 MT2 

Trình bày được bản chất và nguyên lý của các phương pháp: xác 

định yêu cầu; phân tích yêu cầu; thiết kế tổng thể và chi tiết hệ 

thống phần mềm 

3 MT3 

Cài đặt các nội dung dựa vào việc kết quả phân tích và thiết kế như: 

thành phần cơ sở dữ liệu, thành phần giao diện và thành phần xử 

lý 

4 MT4 
Xây dựng đặc tả yêu cầu, phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống 

phần mềm 

5 MT5 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 
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6 MT6 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 Phân tích thiết kế dựa trên luồng dữ liệu 

2 CLO2 
Thu thập thông tin, Xác định yêu cầu và Phân tích yêu cầu của 

phần mềm 

3 CLO3 

Thiết kế tổng thể và chi tiết hệ thống phần mềm: thiết kế hệ thống, 

module và tính năng của phần mềm ̣bao gồm cơ sở dữ liệu và giao 

diện phần mềm 

4 CLO4 Phát triển phần mềm dựa trên kết quả phân tích, thiết kế 

5 CLO5 Có khả năng giải quyết một số vấn đề thực tế 

6 CLO6 
Có khả năng làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và viết báo cáo kỹ 

thuật 

7 CLO7 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X X        

CLO5 X X         

CLO6 X       X   

CLO7       X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Mở Đầu 3 0 3 
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2 Xác định yêu cầu 6 6 12 

3 Tổng quan về thiết kế phần mềm 6 6 12 

4 Thiết kế dữ liệu 6 6 12 

5 Thiết kế giao diện 6 6 12 

6 Cài đặt phần mềm 3 3 6 

TỔNG 30 30 60 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 MỞ ĐẦU 

1.1. Giới thiệu phần mềm 

1.2. Công nghệ phần mềm 

1.3. Các qui trình công nghệ 

1.4. Các phương pháp phát triển phần mềm 

1.5. Các công cụ và môi trường phát triển phần mềm 

1.6. Các nội dung cơ bản của công nghệ phần mềm 

 CHƯƠNG 2 

 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 

2.1. Mô tả yêu cầu 
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2.2. Phân loại yêu cầu 

2.3. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ 

2.4. Yêu cầu chức năng hệ thống 

2.5. Yêu cầu phi chức năng 

2.6. Các bước xác định yêu cầu 

2.7. Khảo sát hiện trạng 

2.8. Xác định yêu cầu chức năng nghiệp vụ 

2.9. Xác định yêu cầu chức năng hệ thống 

2.10. Xác định yêu cầu phi chức năng 

 CHƯƠNG 3 

 TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM 

3.1. Khái niệm 

3.2. Kết quả thiết kế 

3.3. Phương pháp thiết kế 

3.4. Phương pháp trực tiếp 

3.5. Phương pháp gián tiếp 

3.6. Thiết kế và yêu cầu chất lượng 

 CHƯƠNG 4 

 THIẾT KẾ DỮ LIỆU 

4.1. Mở đầu 

4.2. Kết quả thiết kế dữ liệu 

4.3. Quá trình thiết kế dữ liệu 

4.4. Phương pháp trực tiếp 

4.5. Phương pháp gián tiếp 

4.6. Phương pháp thiết kế dữ liệu 

4.7. Thiết kế dữ liệu và yêu cầu chất lượng (tính tiến hóa, tính hiệu quả) 

 CHƯƠNG 5 

 THIẾT KẾ GIAO DIỆN 

  

5.1. Tổng quan 
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5.2. Kết quả thiết kế 

5.3. Phân loại màn hình giao diện 

5.4. Quá trình thiết kế 

5.5. Thiết kế màn hình chính 

5.6. Mô tả màn hình chính 

5.7. Thiết kế màn hình chính dùng thực đơn 

5.8. Thiết kế màn hình tra cứu 

5.9. Mô tả màn hình tra cứu 

5.10. Thể hiện tiêu chuẩn tra cứu 

5.11. Thể hiện kết quả tra cứu 

5.12. Thiết kế màn hình nhập liệu 

5.13. Mô tả màn hình nhập liệu 

 CHƯƠNG 6 

 CÀI ĐẶT PHẦN MỀM 

6.1. Các phương pháp cài đặt 

6.2. Môi trường cài đặt 

6.3. Phong cách cài đặt 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Roger S. Pressman, Software Engineering – A Practitioner's Approach, Mc 

Graw Hill Higher Education 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Eric J. Braude và Michael E. Bernstein, Software Engineering – Modern 

Approach 2nd edition, Waveland Press 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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III. Học phần: LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG 

1. Tên học phần: Lập trình trên thiết bị di động 

2. Tên tiếng Anh: Mobile Application Programming 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 120 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Lập trình Java 

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần được xây dựng nhằm cung cấp 

- Các kiến thức cần thiết để phát triển ứng dụng trên thiết bị di động  

- Cấu trúc hệ điều hành Android, các API cho lập trình ứng dụng  

- Quy trình thiết kế và xây dựng những thành phần ứng dụng trên thiết bị di động  

- Các kỹ thuật lập trình để xây dựng các ứng dụng cho thiết bị di động 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Hiểu được cách thức hoạt động của các thành phần cấu tạo cơ bản 

ứng dụng di động và qui trình cần thiết để xây dựng ứng dụng di 

động 

2 MT2 

Trình bày được cách thức hoạt động của các thành phần cấu tạo cơ 

bản ứng dụng di động và qui trình cần thiết để xây dựng ứng dụng 

di động 

3 MT3 

Có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình Java và các kỹ thuật lập 

trình để xây dựng các thành phần cơ bản của ứng dụng trên thiết bị 

di động 

4 MT4 Có kỹ năng thiết kế, sử dụng các thư viện hỗ trợ để lập trình 

5 MT5 Có khả năng phân tích và xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động 

6 MT6 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 

7 MT7 Thích nghi với xu hướng và sự thay đổi của công nghệ 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 
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1 CLO1 

Trình bày được các loại hệ điều hành và các phiên bản của hệ điều 

hành trên smartphone. Liệt kê các thành phần cơ bản có trong hệ 

điều hành android và so sánh với các hệ điều hành khác trên 

smartphone 

2 CLO2 Trình bày quy trình các bước phát triển ứng dụng trên smartphone 

3 CLO3 
Trình bày quy trình xây dựng được giao diện người dùng và các 

loại control sử dụng để thiết kế giao diện trên android 

4 CLO4 
Liệt kê các giao thức kết nối trên thiết bị di động và xử lý lưu trữ 

dữ liệu sử dụng SQLite, Content provider 

5 CLO5 
Trình bày cách thiết kế ứng dụng tích hợp multimedia, xử lý đa 

tiến trình 

6 CLO6 Hiểu nhu cầu và thiết lập các mục tiêu cụ thể cho ứng dụng 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X         

CLO5 X X         

CLO6 X X         

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Giới thiệu tổng quan 3 0 3 

2 
Giới thiệu các thành phần ứng dụng 

của android 
3 3 6 

3 Giao diện người dùng 3 6 9 

4 Xử lý sự kiện 3 3 6 

5 intent, menu, Actionbar, toolbar 3 3 6 

6 Tài nguyên ứng dụng trong android 3 3 6 
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7 Lưu trữ và truy xuất dữ liệu SQLite 3 3 6 

8 Multimedia 3 3 6 

9 Thread - kết nối HTTP, HTTPS 3 3 6 

10 
Quản lý dữ liệu với Content 

Provider 
3 3 6 

TỔNG 30 30 60 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

1.1. Các hệ điều hành cho smart device 

1.2. Môi trường phát triển ứng dụng smartphone 

1.3. Ngôn ngữ java và ngôn ngữ lập trình ứng dụng trên Android 

1.4. Các thành phần cấu tạo ứng dụng di động 

1.5. Cài đặt môi trường phát triển 

 CHƯƠNG 2 

 GIỚI THIỆU CÁC THÀNH PHẦN ỨNG DỤNG CỦA ANDROID 

  

2.1. Activity 



 204 

   

2.2. Intend 

2.3. View 

2.4. Service 

2.5. Broadcast Reciever 

2.6. Content provider 

2.7. Context Notification 

 CHƯƠNG 3 

 GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG 

3.1. Thư mục lưu trữ - truy xuất 

3.2. Các định dạng layout 

3.3. View & ViewGroup 

3.4. Các điều khiển cơ bản 

3.5. Các dạng Adapter 

3.6. Các điều khiển danh sách 

 CHƯƠNG 4 

 XỬ LÝ SỰ KIỆN 

4.1. Khái niệm sự kiện trên di động 

4.2. Các kiểu sự kiện 

4.2.1. Onclick trên XML 

4.2.2. Hàm bắt sự kiện inline 

4.2.3. Activity nhận bắt sự kiện 

4.2.4. Biến bắt sự kiện 

4.2.5. Lớp bắt sự kiện tường minh 

4.2.6. View subclassing 

 CHƯƠNG 5 

 INTENT, MENU, ACTIONBAR, TOOLBAR 

  

5.1. Intent 

5.2. Menu 

5.3. Actionbar 
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5.4. Toolbar 

 CHƯƠNG 6 

 TÀI NGUYÊN ỨNG DỤNG TRONG ANDROID 

  

6.1. Tài nguyên & Tính tương thích 

6.2. Định nghĩa tài nguyên 

6.3. Truy xuất tài nguyên 

6.4. Tài nguyên Alias 

6.5. Các tài nguyên ứng dụng cơ bản 

6.6. Các tài nguyên ứng dụng nâng cao 

 CHƯƠNG 7 

 LƯU TRỮ VÀ TRUY XUẤT DỮ LIỆU SQLITE 

  

7.1. Bộ quản lý Asset 

7.2. SharedPreferences 

7.3. Bộ nhớ thiết bị 

7.4. SQLite 

 CHƯƠNG 8 

 MULTIMEDIA 

  

8.1. Giới thiệu về Media Player 

8.2. Xây dựng Media Player Audio & Video 

8.3. Các điều khiển trên Media Player 

8.4. Recoding Audio & Video 

8.5. Điều khi ển chụp hình với Camera 

8.6. Lưu tập tin Media vào MediaStore 

 CHƯƠNG 9 

 THREAD - KẾT NỐI HTTP, HTTPS 

  

9.1. Tìm hiểu các class hỗ trợ Thread : Thread, Handler, Runnable, Async Task 
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9.2. Kết nối HTTP 

9.3. Kết nối HTTPS 

9.4. Bài tập áp dụng 

 CHƯƠNG 10 

 QUẢN LÝ DỮ LIỆU VỚI CONTENT PROVIDER 

  

10.1. Content Provider 

10.2. Content URI 

10.3. ContentResolver 

10.4. Xây dựng ContentProvider cho ứng dụng 

10.5. Truy xuất dữ liệu hệ thống với Content Provider 

10.6. CursorLoader 

10.7. Sử dụng CursorLoader trong CursorAdapter 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Ed Burnette, Hello Android 4th, Pragmatic Bookshelf 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Satya Komatineni Dave MacLean, Pro Android 4, Apress 

TK2. Grant Allen, Beginning Android 4, Apress 

 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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IV. Học phần: ĐỒ ÁN PHẦN MỀM 

1. Tên học phần: Đồ án Phần mềm 

2. Tên tiếng Anh: Software Project 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 0 tiết; thực hành: 60 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Trong môn học này, sinh viên sẽ nhận các đề tài khác nhau từ các thầy cô trong Khoa và 

làm việc theo nhóm. Từ nội dung đề tài sinh viên sẽ tiến hành khảo sát, nghiên cứu và đưa 

ra một kế hoạch chi tiết để giải quyết các vấn đề kĩ thuật bao gồm các bước: phân tích, đặc 

tả, hiện thực, kiểm tra, đánh giá và triển khai. Trong quá trình làm việc theo nhóm, kĩ năng 

trao đổi, phân chia công việc cũng đóng góp một vai trò quan trọng, các tài liệu ghi nhận 

tại từng buổi họp nhóm hay họp với giảng viên hướng dẫn cũng sẽ được ghi nhận để theo 

dõi quá trình làm việc. Khi kết thúc các nhóm sẽ hoàn thiện báo cáo và bảo vệ đồ án phần 

mềm. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Nắm rõ các bước chính trong quá trình phân tích, thiết kế, triển 

khai và đánh giá một hệ thống phần mềm 

2 MT2 
Viết báo cáo rõ ràng và hợp lý, thể hiện được chi tiết các công việc 

đã thực hiện 

3 MT3 
Vận dụng kiến thức đã học một cách sáng tạo để phân tích, thiết 

kế, triển khai và đánh giá một hệ thống phần mềm 

4 MT4 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 

5 MT5 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

6 MT6 Khả năng tự học công nghệ mới 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 
Mã CĐR học 

phần 
Tên chuẩn đầu ra[2] 
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(CLOx)[1] 

1 CLO1 
Vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để phân tích, thiết kế, triển 

khai và đánh giá một hệ thống phần mềm thực tế 

2 CLO2 Khả năng tự tìm hiểu 

3 CLO3 
Có khả năng làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và viết báo cáo kỹ 

thuật 

4 CLO4 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X    X     X 

CLO3 X       X   

CLO4 X      X    

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tuân thủ các yêu cầu về việc đăng ký đề tài và thời gian thực hiện đề tài; 

- Báo cáo công việc thực hiện đề tài hàng tuần cho giảng viên hướng dẫn;  

- Viết báo cáo đúng theo quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia các trao đổi với GV 10% 

3 Báo cáo đồ án Chấm báo cáo 90% 

12. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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HỌC KỲ VII 

(Bao gồm: 01 học phần bắt buộc – 5 TC, các học phần tự chọn – 9 TC) 

STT Môn Số TC 

1 Học kỳ doanh nghiệp CNTT 5 

2 Các môn tự chọn 9 

 Tổng cộng 14 
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I. Học phần: HỌC KỲ DOANH NGHIỆP CNTT 

1. Tên học phần: Học kỳ doanh nghiệp CNTT 

2. Tên tiếng Anh: Internship 2 

3. Số tín chỉ: 5 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 0 tiết; thực hành: 75 tiết, tự học: 150 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần giúp sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế tại các đơn vị thực 

tập. Tùy nhiệm vụ tại đơn vị thực tập, sinh viên sẽ được phân công các công việc phù hợp. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Nắm rõ các bước chính trong quá trình phân tích, thiết kế, triển 

khai và đánh giá đề tài thực hiện 

2 MT2 
Viết báo cáo rõ ràng và hợp lý, thể hiện được chi tiết các công việc 

đã thực hiện 

3 MT3 
Vận dụng kiến thức đã học một cách sáng tạo để phân tích, thiết 

kế, triển khai và đánh giá đề tài thực hiện 

4 MT4 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 

5 MT5 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

6 MT6 Khả năng tự học công nghệ mới 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để phân tích, thiết kế, triển 

khai và đánh giá đề tài được giao 

2 CLO2 Khả năng tự tìm hiểu 

3 CLO3 
Có khả năng làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và viết báo cáo kỹ 

thuật 
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4 CLO4 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X    X     X 

CLO3 X       X   

CLO4 X      X    

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tuân thủ các yêu cầu về việc đăng ký đề tài và thời gian thực hiện đề tài; 

- Báo cáo công việc thực hiện đề tài hàng tuần cho giảng viên hướng dẫn;  

- Viết báo cáo đúng theo quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia các trao đổi với GV 10% 

3 Báo cáo Chấm báo cáo 90% 

12. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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HỌC KỲ VIII 

(Bao gồm: 01 học phần bắt buộc - 10 TC) 

  

STT Môn Số TC 

1 Đồ án tốt nghiệp 10 

 Tổng cộng 10 
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I. Học phần: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

1. Tên học phần: Đồ án tốt nghiệp 

2. Tên tiếng Anh: Final project  

3. Số tín chỉ: 10 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 0 tiết; thực hành: 150 tiết, tự học: 300 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần giúp sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế bằng cách thực hiện 

các đề tài tốt nghiệp do sinh viên tự đề xuất hoặc được giao bới các giảng viên hướng dẫn. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Nắm rõ các bước chính trong quá trình phân tích, thiết kế, triển 

khai và đánh giá đề tài thực hiện 

2 MT2 
Viết báo cáo rõ ràng và hợp lý, thể hiện được chi tiết các công việc 

đã thực hiện 

3 MT3 
Vận dụng kiến thức đã học một cách sáng tạo để phân tích, thiết 

kế, triển khai và đánh giá đề tài thực hiện 

4 MT4 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 

5 MT5 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

6 MT6 Khả năng tự học công nghệ mới 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để phân tích, thiết kế, triển 

khai và đánh giá đề tài được giao 

2 CLO2 Khả năng tự tìm hiểu 

3 CLO3 
Có khả năng làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và viết báo cáo kỹ 

thuật 
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4 CLO4 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X    X     X 

CLO3 X       X   

CLO4 X      X    

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tuân thủ các yêu cầu về việc đăng ký đề tài và thời gian thực hiện đề tài; 

- Báo cáo công việc thực hiện đề tài hàng tuần cho giảng viên hướng dẫn;  

- Viết báo cáo đúng theo quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

Kết quả thực hiện đề tài được chấm điểm bởi giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản 

biện. Điểm của giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện sẽ là điểm thành phần để 

tính điểm đồ án tốt nghiệp tại Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp. 

12. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN 

 

Học phần: CƠ SỞ DỮ LIỆU PHI QUAN HỆ 

1. Tên học phần: Cơ sở dữ liệu phi quan hệ 

2. Tên tiếng Anh: Non-Relation Database 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Cơ sở dữ liệu 1 và Lập trình web nâng cao 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần CSDL phi quan hệ (Non-Relation Database) có chức năng bổ sung cho CSDL 

quan hệ, dữ liệu được lưu trữ trong những cấu trúc nhỏ, độc lập. Học phần cung cấp cho 

sinh viên kiến thức về những cấu trúc cơ bản của XML và JSON, đồng thời triển khai 

những cấu trúc này trong các ứng dụng .NET, Java hay PHP. Đặc biệt những kiến thức về 

XML và JSON sẽ là cơ sở cho lập trình ứng dụng trên Android. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Kiến thức cơ bản về những kiểu dữ liệu phi quan hệ 

2 MT2 
Sử dụng các cấu trúc cơ bản của dữ liệu phi quan hệ trong các ứng 

dụng 

3 MT3 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 

  Thích nghi với xu hướng và sự thay đổi của công nghệ 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 Nắm được các kiến thức về cấu trúc cơ bản của XML và JSON 

2 CLO2 
Triển khai các cấu trúc của XML và JSON trong các ứng dụng xây 

dựng bằng .NET, JAVA hoặc PHP 

3 CLO3 Thiết kế được các ứng dụng kết nối với MongoDB 

4 CLO4 Viết được các báo cáo kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
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CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X      X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

(x2)/ thảo luận 

Tổng số 

1 Đối tượng XDOCUMENT 6 6 12 

2 Ngôn ngữ LINQ 8 8 16 

3 Web service 8 8 16 

4 JSON và MONGODB 8 8 16 

TỔNG 30 30 60 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 ĐỐI TƯỢNG XDOCUMENT 
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1.1. Tổng quan về XML 

1.2. Khai báo 

1.3. Kiểu dữ liệu trong namesapce Xdocument 

1.4. Các phương thức 

1.5. Xây dựng một ứng dụng windows forms với Xdcument 

1.6. Chuyển đổi dữ liệu quan hệ (MySQL, SQL Server) sang dữ liệu XML 

  

 CHƯƠNG 2 

 NGÔN NGỮ LINQ 

  

2.1. Giới thiệu 

2.2. Truy vấn đơn giản (trên một tệp XML) 

2.3. Truy vấn trên nhiều tệp XML 

2.4. Truy vấn tổng hợp dữ liệu 

2.5. Truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server 

2.6. Tạo tệp XML từ câu truy vấn LINQ 

2.7. Xử lý ngoại lệ 

2.8. Tạo tệp HTML từ câu truy vấn LINQ 

  

 CHƯƠNG 3 

 WEB SERVICE 

3.1. Giao thức SOAP 

3.2. RESTFUL 

3.3. Xây dựng một webservive trên Java 

3.4. Xây dựng một webservive trên PHP 

  

 CHƯƠNG 4 

 JSON VÀ MONGODB 

4.1. JSON 
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4.1.2. Giới thiệu JSON 

4.1.3. JSON và JavaScript 

4.1.4. JSON và Java 

4.1.5. JSON và PHP 

4.2. Hệ cơ sở dữ liệu MongoDB 

4.2.1. Giới thiệu, cài đặt 

4.2.2. Các thao tác cơ bản trên MongoDB 

4.2.3. Xây dựng ứng dụng với MongoDB 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Nguyễn Tiến Huy, Công nghệ XML và ứng dụng, Giáo trình của ĐHKHTN 

TP HCM 

Tài liệu tham khảo 

http://www.w3schools.com/xml/default.asp 

http://www.w3schools.com/json/default.asp 

http://bigsonata.com/mongodb/ 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 

 

  

http://www.w3schools.com/xml/default.asp
http://www.w3schools.com/json/default.asp
http://bigsonata.com/mongodb/
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Học phần: KIỂM THỬ PHẦN MỀM 

1. Tên học phần: Kiểm thử phần mềm 

2. Tên tiếng Anh: Software Testing 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 0 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Công nghệ phần mềm 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về kiểm thử phần mềm, các qui trình kiểm 

thử phần mềm và các kiến thức cơ bản trong thiết kế và cài đặt kiểm thử phần mềm. Giúp 

sinh viên có khả năng thiết kế, kiểm thử và đánh giá hiệu quả một phần mềm. Ngoài ra, 

học phần này giới thiệu  một số công cụ hỗ trợ quản lý lỗi, kiểm thử tự động, làm nền tảng 

cho sinh viên có thể xây dựng được phần mềm có chất lượng cao. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Nắm vững các kiến thức cơ bản trong kiểm thử phần mềm 

2 MT2 Nắm được kiến thức về quy trình kiểm thử một phần mềm 

3 MT3 Nắm được các kỹ thuật kiểm thử phần mềm 

4 MT4 Sử dụng thành thạo một số công cụ kiểm thử phần mềm 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 Nắm được kiến thức về các mức kiểm thử và các ca kiểm thử 

2 CLO2 Nắm được quy trình kiểm thử phần mềm 

3 CLO3 
Lập được kế hoạch kiểm thử và tài liệu kiểm thử cho vài phần mềm 

cụ thể 

4 CLO4 
Vận dụng các kỹ thuật kiểm thử phần mềm vào trong các bài tập 

lớn cũng như các đồ án chuyên ngành 

5 CLO5 Thiết kế được các ca kiểm thử phần mềm cho vài phần mềm cụ thể 
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Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X  X       

CLO4 X X  X       

CLO5 X X  X       

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 2 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

(x2)/ thảo luận 

Tổng số 

1 Tổng quan 2 0 2 

2 Quy trình kiểm thử phần mềm 4 0 4 

3 Thiết kế ca kiểm thử 8 0 8 

4 Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm 8 0 8 

5 
Các công cụ hỗ trợ kiểm thử tự 

động 
4 0 4 

6 Các hoạt động kiểm thử khác 2 0 2 

 
Phân tích và giải thích kết quả 

kiểm thử 
2 0 2 

TỔNG 30 0 30 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 
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1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 TỔNG QUAN 

  

1.1. Quy trình phát triển phần mềm 

1.2. Các khái niệm 

1.2.1. Các mức kiểm thử 

1.2.2. Ca kiểm thử 

  

 CHƯƠNG 2 

 QUY TRÌNH KIỂM THỬ PHẦN MỀM 

  

2.1. Quy trình kiểm thử 

2.2. Lập kế hoạch kiểm thử 

2.3. Tài liệu kiểm thử 

2.4. Tổ chức và quản lý hoạt động kiểm thử 

  

 CHƯƠNG 3 

 THIẾT KẾ CA KIỂM THỬ 

3.1. Phân tích tài liệu đặc tả yêu cầu 

3.2. Cấu trúc ca kiểm thử 

3.3. Các loại ca kiểm thử 

3.4. Xây dựng ca kiểm thử 

  

 CHƯƠNG 4 

 CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM 
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4.1. Kiểm thử tĩnh 

4.2. Kiểm thử động 

4.2.1. Kiểm thử hộp trắng 

4.2.2. Kiểm thử hộp đen 

4.2.3. Kiểm thử hộp xám 

  

 CHƯƠNG 5 

 CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG 

  

5.1. Giới thiệu Automation Testing Software 

5.2. Giới thiệu về Action-Based Testing 

5.3. Các công cụ hỗ trợ kiểm thử 

  

 CHƯƠNG 6 

 CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM THỬ KHÁC 

  

6.1. Kiểm thử chức năng 

6.1.1. Kiểm thử màn hình giao tác 

6.1.2. Kiểm thử luồng dữ liệu 

6.2.1. Kiểm thử hệ thống 

6.2.2. Kiểm thử phương tiện 

6.2.3. Kiểm thử dung lượng 

6.2.4. Kiểm thử độ khả dụng 

6.2.5. Kiểm thử hiệu suất làm việc 

6.2.6. Kiểm thử tính tương thích 

  

 CHƯƠNG 6 

 PHÂN TÍCH VÀ GIẢI THÍCH KẾT QUẢ KIỂM THỬ 

7.1. Khám phá lỗi 

7.2. Các thước đo về sự theo dõi lỗi 
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13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Nguyễn Thanh Bình, Kiểm thử phần mềm, NXB Giáo dục, 2013 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Paul Ammann, Jeff Offutt, Introduction to Software Testing, Cambridge 

University Press 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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Học phần: QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM 

1. Tên học phần: Quản trị dự án phần mềm 

2. Tên tiếng Anh: Software Project Management 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 0 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Công nghệ phần mềm 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên khái niệm cơ bản về quản trị dự án phần mềm và 

các công việc cần thực hiện khi quản trị dự án. Các nội dung chính của học phần cung cấp 

cho sinh viên gồm: chuẩn bị dự án, lập kế hoạch, giám sát dự án, quản lý nhân sự, tài chính, 

cơ sở luật pháp… và kết thúc dự án. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Trình bày các đặc điểm, nguyên lý và phạm vi ứng dụng của các 

phương pháp lập kế hoạch thực hiện công trình và tối ưu hóa kế 

hoạch 

2 MT2 
Trình bày các đặc điểm, nguyên lý và phạm vi ứng dụng của các 

phương pháp phòng chống rủi ro trong điều hành dự án phần mềm 

3 MT3 
Vận dụng kiến thức để quản lý rủi ro cho dự án phần mềm trong 

đồ án môn học hay trong thực tế 

4 MT4 
Vận dụng kiến thức để quản lý chất lượng cho dự án phần mềm 

trong đồ án môn học hay trong thực tế 

5 MT5 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 

6 MT6 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

7 MT7 
Có ý thức trách nhiệm đạo đức, tác phong nghề nghiệp phù hợp 

với vai trò của quản trị dự án 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 
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1 CLO1 Thực hiện các hoạt động khởi tạo dự án 

2 CLO2 Thực hiện các hoạt động lập kế hoạch dự án 

3 CLO3 Thực hiện các hoạt động thực hiện dự án 

4 CLO4 Thực hiện các hoạt động giám sát và kiểm soát dự án 

5 CLO5 Thực hiện các hoạt động kết thúc dự án 

6 CLO6 Có khả năng giải quyết một số vấn đề thực tế 

7 CLO7 
Có khả năng làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và viết báo cáo kỹ 

thuật 

8 CLO8 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X  X       

CLO5 X X         

CLO6 X    X      

CLO7 X       X   

CLO8 X      X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 2 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

(x2)/ thảo luận 

Tổng số 

1 Giới thiệu chung 3 0 3 

2 Quản trị dự án phần mềm 3 0 3 

3 
Lập kế hoạch và lịch triển khai dự 

án 
4 0 4 

4 Quản trị chất lượng 4 0 4 

5 Quản lý rủi ro 4 0 4 
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6 Cấu trúc tổ chức dự án 4 0 4 

7 Quản lý cấu hình phần mềm 4 0 4 

8 Ước lượng giá phí 4 0 4 

TỔNG 30 0 30 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 GIỚI THIỆU CHUNG 

  

1.1. Quản trị dự án 

1.2. Sự phát triển của quản trịdự án 

1.3. Tổ chức dạng dự án và phi dự án 

1.4. Chu kỳ đời sống của dự án 

1.5. Trưởng dự án 

1.6. Các bên liên quan trong dự án 

1.7. Quá trình tăng trưởng của quản trị dự án 

1.8. Pháp luật trong quản trị dự án 

1.9. Các yếu tố thành công 
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 CHƯƠNG 2 

 QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM 

  

2.1. Tầm quan trọng 

2.2. Các tác vụ quản lý 

2.3. Cấu trúc quản trị trong tổ chức 

2.4. Các bản kế hoạch 

2.5. Quá trình dự án – mô hình quá trình 

2.6. Cải tiến quá trình 

  

 CHƯƠNG 3 

 LẬP KẾ HOẠCH VÀ LỊCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN 

3.1. Lập kế hoạch 

3.2. Các cột mốc 

3.3. Phân tích phương án 

3.4. Lập thời biểu 

3.5. Cấu trúc phân rã công việc 

3.6. Biểu đồ Gantt 

3.7. Biểu đồ PERT 

  

 CHƯƠNG 4 

 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 

4.1. Giới thiệu 

4.2. Đảm bảo chất lượng cho quá trình 

4.3. Luận xét chất lượng 

4.4. Tiêu chuẩn phần mềm 

4.5. Tiêu chuẩn tài liệu 

4.6. Các độ đo phần mềm 

4.7. Độ đo chất lượng sản phẩm 
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 CHƯƠNG 5 

 QUẢN LÝ RỦI RO 

5.1. Giới thiệu 

5.2. Chiến lược quản lý rủi ro chủ động 

5.3. Rủi ro trong phần mềm 

5.4. Nhận diện rủi ro 

5.5. Ước lượng rủi ro 

5.6. Quản trị rủi ro và kế hoạch quản lý rủi ro 

  

 CHƯƠNG 6 

 CẤU TRÚC TỔ CHỨC DỰ ÁN 

6.1. Cấu trúc tổ chức dự án 

6.2. Yếu tố con người 

6.3. Trưởng dự án phần mềm 

6.4. Nhóm phát triển dự án 

6.5. Vấn đề phối hợp và thông đạt 

  

 CHƯƠNG 7 

 QUẢN LÝ CẤU HÌNH PHẦN MỀM 

7.1. Kế hoạch quản trị cấu hình 

7.2. Quản trị thay đổi 

7.3. Quản trị phiên bản và phát bản 

7.4. Xây dựng hệ thống 

  

 CHƯƠNG 8 

 ƯỚC LƯỢNG GIÁ PHÍ 

8.1. Ước lượng trong lập kế hoạch 

8.2. Các mô hình giá phí 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 
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TL1. Lê Đức Trung, Công nghệ phần mềm :Giáo trình dành cho sinh viên ngành 

CNTT các trường đại học 

TL2. R. Pressman, Software engineering – a practitioner’s approach, McGraw-Hill 

Tài liệu tham khảo 

TK1. W. A. Randolph, Effective project planning and management, Prentice Hall 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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Học phần: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

1. Tên học phần: Trí tuệ nhân tạo 

2. Tên tiếng Anh: Introduction to Artificial Intelligence 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần sẽ tập trung vào giới thiệu các nội dung giúp sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản 

về trí tuệ nhân tạo thông qua quá trình hình thành, các vấn đề và các ứng dụng của lĩnh vực 

trí tuệ nhân tạo trong thực tế. Bên cạnh đó, học phần giới thiệu các phương pháp giải quyết 

vấn đề thông qua các chiến lược Heuristic cùng với các bài toán cụ thể như: phân công 

công việc, xếp lịch, tìm lời giải cho một số trò chơi đối kháng. Phương pháp biểu diễn tri 

thức cơ bản và các khái niệm cơ bản về học máy, học sâu cũng được trình bày trong học 

phần giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về các phương pháp và ứng dụng đang được 

triển khai và những vấn đề còn hạn chế, yêu cầu trong tương lai. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Nắm vững các khái niệm và kỹ thuật cơ bản của trí tuệ nhân tạo 

trong việc tìm kiếm và giải quyết vấn đề 

2 MT2 Nắm các phương pháp biểu diễn và xử lý tri thức cơ bản 

3 MT3 Biết thiết lập và cài đặt được các giải thuật tìm kiếm cơ bản 

4 MT4 Xây dựng được các mô hình biểu diễn và xử lý tri thức cơ bản 

5 MT5 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 

6 MT6 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 
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1 CLO1 
Nắm được các khái niệm, kiến thức, kỹ thuật cơ bản liên quan đến 

trí tuệ nhân tạo 

2 CLO2 
Nắm được quy trình phân tích một bài toán ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo 

3 CLO3 
Có khả năng vận dụng kiến thức để thiết kế, lập trình và triển khai 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo mức cơ bản 

4 CLO4 
Có khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết một số vấn đề thực 

tế 

5 CLO5 
Có khả năng vận dụng kiến thức để làm việc theo nhóm, lập kế 

hoạch và viết báo cáo kỹ thuật 

6 CLO6 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X X        

CLO4 X X   X      

CLO5 X X      X   

CLO6 X      X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

(x2)/ thảo luận 

Tổng số 

1 Tổng quan về trí tuệ nhân tạo 3 0 3 

2 Thuật toán và thuật giải 9 6 15 

3 Biểu diễn tri thức 3 0 3 

4 Học máy 3 0 3 

5 
Học máy không giám sát và học 

máy có giám sát 
3 6 9 

6 Học sâu 3 0 3 



 232 

   

7 Các mô hình học sâu cơ bản 6 18 24 

TỔNG 45 30 75 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

  

1.1. Lịch sử hình thành 

1.2. Các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo 

1.3. Một số ứng dụng tiêu biểu của trí tuệ nhân tạo 

  

 CHƯƠNG 2 

 THUẬT TOÁN VÀ THUẬT GIẢI 

  

2.1. Khái niệm thuật toán – thuật giải 

2.2. Thuật giải Heuristic, các nguyên lý Heuristic 

2.3. Các chiến lược tìm kiếm Heuristic 

2.4. Tìm kiếm chiều sâu và tìm kiếm chiều rộng 

2.5. Tìm kiếm leo đồi 

2.6. Bài tập 

2.7. Thuật giải A* 
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2.8. Bài tập 

  

 CHƯƠNG 3 

 BIỂU DIỄN TRI THỨC 

3.1. Giới thiệu về tri thức 

3.2. Đặc trưng của tri thức 

3.3. Các phương pháp biểu diễn tri thức 

3.4. Biểu diễn tri thức bằng Logic 

3.5. Bài tập 

  

 CHƯƠNG 4 

 HỌC MÁY 

4.1. Giới thiệu về học máy 

4.2. Ứng dụng 

  

 CHƯƠNG 5 

 HỌC MÁY KHÔNG GIÁM SÁT VÀ HỌC MÁY CÓ GIÁM SÁT 

  

5.1. Phương pháp học máy không giám sát 

5.2. Phương pháp học máy có giám sát 

  

 CHƯƠNG 6 

 HỌC SÂU 

  

6.1. Giới thiệu về học máy 

6.2. Ứng dụng 

  

 CHƯƠNG 7 

 CÁC MÔ HÌNH HỌC SÂU CƠ BẢN 

  

7.1. Mô hình MLP (Multi Layer Perceptron ) 

7.2. Mạng tích chập CNN (Convolutional neural network ) 

7.3. Mạng LSTM (Long short -term memory ) 
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7.4. Case study 1 – Phân lớp văn bản với học máy 

7.5. Case study 2 – Phân lớp văn bản với học sâu 

7.6. Case study 3 – Phân lớp cảm xúc với học sâu 

7.7. Ôn tập 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Phạm Thọ Hoàn, Phạm Thị Anh Lê, Giáo trình Trí tuệ nhân tạo, Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Stuart J. Russell, Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 

PearsonEducation, Inc. 

TK2. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville, Deep Learning, MIT 

Press 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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Học phần: MẪU THIẾT KẾ PHẦN MỀM 

1. Tên học phần: Mẫu thiết kế phần mềm 

2. Tên tiếng Anh: Design Pattern 

3. Số tín chỉ: 4 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 45 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 120 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Kỹ thuật lập trình 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần được xây dựng nhằm cung cấp các kiến thức liên quan đến phát triển phần mềm 

hướng đối tượng, quy trình phát triển phần mềm, đặc điểm phương pháp hướng đối tượng. 

Bên cạnh đó giúp sinh viên từng bước tiếp cận với việc sử dụng các nhóm mẫu thiết kế 

trong quá trình phát triển phần mềm hướng đối tượng: Nhóm cấu trúc đối tượng, nhóm 

khởi tạo đối tượng phức hợp, nhóm che dấu hành vi, giải thuật trong đối tượng phục vụ 

cho việc phát triển phần mềm theo hướng đối tượng và có tính kế thừa hơn. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Củng cố kiển thức về lập trình hướng đối tượng 

2 MT2 
Các giải pháp áp dụng cho các tình huống trong lập trình hướng 

đối tượng 

3 MT3 Nâng cao kỹ năng trong lập trình hướng đối tượng 

4 MT4 Thiết kế các modul của ứng dụng một cách độc lập 

5 MT5 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 

6 MT6 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Vận dụng được kiến thức lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ 

Java 
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2 CLO2 Vận dụng được kiến thức về Interface & Class 

3 CLO3 Vận dụng được kiển thức về các mẫu như Structural Patterns 

4 CLO4 Vận dụng được kiển thức về các mẫu như Creational Patterns 

5 CLO5 Vận dụng được kiển thức về các mẫu như Behavioral Patterns 

6 CLO6 Có khả năng xây dựng các ứng dụng 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 
P

L
O
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P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
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P
L

O
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P
L

O
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P
L

O
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P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X         

CLO5 X X         

CLO6  X X  X      

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành (x2)/ 

thảo luận 

Tổng số 

1 Tổng quan về phát triển phần mềm 3 0 3 

2 
Cấu trúc phần mềm hướng đối 

tượng 
6 0 6 

3 Interface & Class trong Java 6 0 6 

4 
Vòng đời đối tượng và sự tương 

tác giữa chúng 
3 0 3 

5 

Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức 

cấu trúc các đối tượng (Structural 

Patterns) 

9 10 19 

6 
Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo 

đối tượng (Creational Patterns) 
9 10 19 

7 

Các mẫu thiết kế che dấu hành vi, 

thuật giải trong đối tượng 

(Behavioral Patterns) 

9 10 19 
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TỔNG 45 30 75 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM 

  

1.1. Máy tính số và công dụng 

1.2. Chương trình máy tính & phần mềm 

1.3. Đời sống phần mềm 

1.4. Các mục tiêu của việc phát triển phần mềm 

1.5. Các hoạt động chức năng trong phát triển phần mềm 

1.6. Qui trình phát triển phần mềm 

1.7. Vài thông tin về nắm bắt yêu cầu 

  

 CHƯƠNG 2 

 CẤU TRÚC PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 

  

2.1. Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm 

2.2. Cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng 

2.3. Đối tượng, thuộc tính, tác vụ 

2.4. Abstract type 
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2.5. Class 

2.6. Tính bao đóng 

2.7. Tính thừa kế & cơ chế 'override' 

2.8. Tính bao gộp 

2.9. Thông điệp, tính ₫a xạ và kiểm tra kiểu 

2.10. Tính tổng quát hóa 

  

 CHƯƠNG 3 

 INTERFACE & CLASS TRONG JAVA 

3.1. Tổng quát về phát biểu class trong Java 

3.2. Định nghĩa thuộc tính vật lý 

3.3. Định nghĩa tác vụ chức năng 

3.4. Định nghĩa toán tử chức năng 

3.5. Định nghĩa thuộc tính giao tiếp (luận lý) 

3.6. Định nghĩa đối tượng đại diện hàm (delegate) 

3.7. Định nghĩa sự kiện (Event) 

3.8. Định nghĩa phần tử quản lý danh sách (indexer) 

3.9. Thành phần static và thành phần không static 

  

 CHƯƠNG 4 

 VÒNG ĐỜI ĐỐI TƯỢNG VÀ SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CHÚNG 

4.1. Dẫn nhập 

4.2. Quản lý đời sống đối tượng  

4.3. Tương tác giữa các đối tượng 

4.4. Liên kết tĩnh trong việc gởi thông điệp 

4.5. Liên kết động để có đa xạ 

  

 CHƯƠNG 5 

 CÁC MẪU THIẾT KẾ PHỤC VỤ TỔ CHỨC CẤU TRÚC CÁC ĐỐI 

TƯỢNG (STRUCTURAL PATTERNS) 

  

5.1. Tổng quát về mẫu thiết kế HĐT 

5.2. Mẫu Adapter 

5.3. Mẫu Composite 
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5.4. Mẫu Proxy 

5.5. Mẫu Decorator 

5.6. Mẫu Facade 

5.7. Mẫu Flyweight 

  

 CHƯƠNG 6 

 CÁC MẪU THIẾT KẾ PHỤC VỤ KHỞI TẠO ĐỐI TƯỢNG 

(CREATIONAL PATTERNS) 

  

6.1. Tổng quát về nhóm mẫu “Creational” 

6.2. Mẫu Abstract Factory 

6.3. Mẫu Factory Method 

6.4. Mẫu Prototype 

6.5. Mẫu Builder 

6.6. Mẫu Singleton 

  

 CHƯƠNG 7 

 CÁC MẪU THIẾT KẾ CHE DẤU HÀNH VI, THUẬT GIẢI TRONG ĐỐI 

TƯỢNG (BEHAVIORAL PATTERNS) 

  

7.1. Tổng quát về nhóm mẫu “Behavioral Patterns” 

7.2. Mẫu Chain of Responsibility 

7.3. Mẫu Template Method 

7.4. Mẫu Strategy 

7.5. Mẫu State 

7.6. Mẫu Command 

7.7. Mẫu Observer 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Eric Freeman, Bert Bates, Kathy Sierra, Elisabeth Robson, Head First Design 

Patterns: A Brain-Friendly Guide 1st Edition, O’Reilly 

Lê Đức Trung, Công nghệ phần mềm :Giáo trình dành cho sinh viên ngành CNTT 

các trường đại học 

Tài liệu tham khảo 

https://www.amazon.com/Eric-Freeman/e/B001H6Q032/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Bert-Bates/e/B004APJL7O/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Kathy+Sierra&text=Kathy+Sierra&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Elisabeth-Robson/e/B001H6Q046/ref=dp_byline_cont_book_4
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TK1. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, Design Patterns CD: Elements 

of Reusable Object-Oriented Software (Professional Computing) Cdr Edition, Prentice 

Hall 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 

 

  

https://www.amazon.com/Erich-Gamma/e/B000AQ3QWI/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Richard-Helm/e/B000AQ1ZP8/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/Ralph-Johnson/e/B000AQ6RMY/ref=dp_byline_cont_book_3
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Học phần: CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ JAVA 

1. Tên học phần: Chuyên đề công nghệ Java 

2. Tên tiếng Anh: Java Technologies 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 15 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Lập trình Java 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Môn học này nhằm cung cấp kiến thức cũng như khả năng vận dụng của sinh viên về Công 

nghệ Java (J2EE, Spring và Struts): phân tích, thiết kế và ứng dụng công nghệ Java vào 

việc xây dựng Web hoặc ứng dụng. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Hiểu, phân tích, thiết kế và vận dụng được một loại công nghệ về 

Web hoặc ứng dụng. 

2 MT2 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 

Hiểu, phân tích, thiết kế và vận dụng được công nghệ Java (J2EE, 

Spring và Struts) về Web hoặc ứng dụng khác việc xây dựng một 

ứng dụng trên máy tính 

2 CLO2 
Có khả năng làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và viết báo cáo kỹ 

thuật 

3 CLO3 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 
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CLO1 X X X        

CLO2 X       X   

CLO3 X      X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

(x2)/ thảo luận 

Tổng số 

1 Giới thiệu về Công nghệ Java 3 0 3 

2 
Seminar Công nghệ J2EE, Spring, 

Struts 
12 30 3 

TỔNG 15 30 45 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Báo cáo đồ án 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ JAVA 

  

1.1. Những điều cần hoàn thành môn học 

1.2. Ôn tập Java nền tảng 

  

 CHƯƠNG 2 
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 SEMINAR CÔNG NGHỆ J2EE, SPRING, STRUTS 

2.1. J2EE 

2.2. Spring 

2.3. Struts 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Eric Jendrock, Ricardo Cervera-Navarro, Ian Evans, Kim Haase, William 

Markito, The Java EE 7 Tutorial, Oracle 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Harvey Deitel, JavaTM How to Program (Sixth Edition)., Prentice Hall 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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Học phần: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

1. Tên học phần: Thương mại điện tử 

2. Tên tiếng Anh: Electronic Commerce 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành:15 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: Tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, 

lợi ích và các điều kiện ứng dụng thương mại điện tử trong nền kinh tế. Sinh viên cũng 

được cung cấp những kiến thức về các mô hình và ứng dụng thương mại điện tử; các 

công cụ hỗ trợ thương mại điện tử.  

8. Mục tiêu học phần (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

TT 
Mã mục tiêu 

HP (MTx) 
Tên mục tiêu 

  Kiến thức 

1 MT1 
Trình bày được các kiến thức nền tảng, các công cụ hỗ trợ trong 

lĩnh vực thương mại điện tử 

2 MT2 
Giải quyết được các vấn đề cơ bản trong môn học thương mại điện 

tử 

  Kỹ năng 

3 MT3 Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR 

học phần 

(CLOx) 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Trình bày được các khái niệm nền tảng trong lĩnh vực thương 

mại điện tử 

2 CLO2 
Trình bày được các đặc trưng cơ bản, các điều kiện ứng dụng, 

các mô hình thương mại điện tử 

3 CLO3 Trình bày được cấu trúc thương mại điện tử hiện đại 

4 CLO4 

Phân tích được những vấn đề liên quan đến các hoạt động hỗ trợ 

cho hoạt động marketing, thanh toán, an ninh bảo mật thông tin, 

và chuỗi cung ứng điện tử 

5 CLO5 

Áp dụng được kiến thức, kỹ năng đã học để xây dựng một mô 

hình kinh doanh TMĐT định hướng thị trường toàn cầu với các 

lựa chọn ứng dụng, nền tảng và công cụ TMĐT phù hợp.  

6 CLO6 Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm 
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Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 
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CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X         

CLO5 X X X        

CLO6 X      X X   

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp 

nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

Sinh viên vắng quá 2 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không 

hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành 

vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

Sinh viên/học viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên/học viên đi trễ quá 5 phút 

sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 

Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, 

máy nghe nhạc trong giờ học. 

Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, 

tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật 

trường thì được thực hiện theo quy chế học vụ của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon 

Tum. 

11. Đánh giá sinh viên 

 

TT Nội dung Phương pháp đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Đánh giá chuyên cần Chuyên cần, thái độ học tập 10 

2 Đánh giá giữa kỳ Trắc nghiệm (chương 1-2) 30 

3 Đánh giá cuối kỳ Thuyết trình, báo cáo (toàn bộ) 60 
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12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐT) 

1.1.  KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

 1.1.1 Các khái niệm 

 1.1.2 Sự ra đời và phát triển của Internet 

 1.1.3 Lịch sử hình thành TMĐT 

1.2  ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI TMĐT 

 1.2.1 Đặc điểm 

 1.2.2 Phân loại 

1.3  LỢI ÍCH VÀ HẠN CHẾ CỦA TMĐT 

 1.3.1 Lợi ích 

 1.3.2 Hạn chế 

1.4  ẢNH HƯỞNG CỦA TMĐT 

 1.4.1 Ảnh hưởng tới doanh nghiệp 

 1.4.2 Ảnh hưởng tới người tiêu dùng 

 1.4.3 Ảnh hưởng tới môi trường xã hội 

1.5  
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TMĐT VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ 

GIỚI 

 1.5.1 Thực trạng phát triển TMĐT Việt Nam 

 1.5.2 Thực trạng phát triển TMĐT trên thế giới 

1.6  CƠ CHẾ, NỀN TẢNG VÀ CÔNG CỤ TMĐT 

 1.6.1 Cơ sở hạ tầng TMĐT 

 1.6.2 Thị trường điện tử 

 1.6.3 Cơ chế mua sắm của khách hàng 

 1.6.4 Phương thức dành cho người bán  

 1.6.5 Cộng đồng ảo và mạng xã hội 

 1.6.6 Nền tảng TMĐT mới nổi 

 1.6.7 Nền tảng web tương lai 

  CHƯƠNG 2 

  CÁC ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
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2.1  BÁN LẺ ĐIỆN TỬ 

 2.1.1  Bán lẻ điện tử B2C 

 2.1.2  Mô hình kinh doanh bán lẻ điện tử 

 2.1.3  Dịch vụ du lịch trực tuyến 

 2.1.4  Ngân hàng và tài chính cá nhân trực tuyến 

 2.1.5  Giải trí kỹ thuật số 

 2.1.6  Hỗ trợ mua hàng trực tuyến 

 2.1.7  Khía cạnh mới của cạnh tranh bán lẻ 

 2.1.8  Các vấn đề trong bán lẻ trực tuyến 

2.2  TMĐT B2B 

 2.2.1 Khái niệm, đặc điểm, các mô hình B2B 

 2.2.2 Marketing B2B 

 2.2.3 Giao dịch điện tử B2B 

 2.2.4 B2B trong Web 2.0 và mạng xã hội 

2.3  CẢI TIẾN CỦA HỆ THỐNG TMĐT 

 2.3.1 Chính phủ điện tử 

 2.3.2 Học trực tuyến và sách điện tử 

 2.3.3 Mô hình P2P 

  CHƯƠNG 3 

  CÁC CẤU TRÚC TMĐT HIỆN ĐẠI  

3.1  THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG 

 3.1.1 Khái niệm 

 3.1.2 Cơ sở hạ tầng 

 3.1.3 Ứng dụng ngân hàng di động 

 3.1.4 Giải trí di động 

 3.1.5 Thương mại định vị 

 3.1.6 Bảo mật trong thương mại di động 

3.2  THƯƠNG MẠI XÃ HỘI 

 3.2.1 Định nghĩa và sự phát triển 

 3.2.2 Các yếu tố của thương mại xã hội 
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3.3  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÔNG MINH 

 3.3.1 Giới thiệu 

 3.3.2 Tính cấp thiết của trí tuệ nhân tạo 

 3.3.3 Các ứng dụng AI trong TMĐT 

 3.3.4 Hệ thống tri thức 

 3.3.5 Kế nội vạn vật và TMĐT 

  CHƯƠNG 4 

  CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

4.1  Marketing và quảng cáo trong TMĐT 

 4.1.1 Hành vi người tiêu dùng trực tuyến 

 4.1.2 Các nhân hóa và marketing dịch vụ 

 4.1.3 Nghiên cứu thị trường trong TMĐT 

 4.1.4 Các phương thức quảng cáo trực tuyến 

 4.1.5 Marketing di động và quảng cáo di động 

4.2  AN NINH TMĐT 

 4.2.1 Vấn đề về bảo mật thông tin 

 4.2.2 Bối cảnh an ninh TMĐT 

 4.2.3 Các phương thức tấn công bằng phần mềm độc hại kỹ thuật 

 4.2.4 Mô hình đảm bảo thông tin và chiến lược phòng thủ 

4.3  THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 

 4.3.1 Thay đổi bối cảnh bán lẻ 

 4.3.2 Thẻ thanh toán trực tuyến 

 4.3.3 Thẻ thông minh 

 4.3.4 Ví thanh toán TMĐT 

 4.3.5 Thanh toán di động 

4.4  CHUỖI CUNG ỨNG TRONG TMĐT 

 4.4.1 Tổng quan thực hiện đơn hàng và hậu cần 

 4.4.2 Thực hiện đơn hàng theo đơn đặt hàng (MTO) và tùy chỉnh hàng loạt 

 4.4.3 Hệ thống quản lý kho hàng 

 4.4.4 Giao hàng 
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  CHƯƠNG 5 

  CHIẾN LƯỢC VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN TMĐT 

5.1  Hoạc định chiến lược thương mại điện tử 

 5.1.1 Tiến hành hoạch định chiến lược TMĐT 

 5.1.2 Chiến lược TMĐT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 5.1.3 Chiến lược TMĐT toàn cầu 

 5.1.4 Các vấn đề cần chú ý khi hoạch định chiến lược TMĐT 

5.2  TRIỂN KHAI DỰ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

 5.2.1 Lập kế hoạch dự án TMĐT 

 5.2.2 Triển khai dự án TMĐT 

 5.2.3 Các vấn đề pháp lý, đạo đức và xã hội cần chú ý khi triển khai TMĐT 

13. Tài liệu học tập 

13.1. Tài liệu chính 

TL1. TS. Trần Văn Hòe (2015), Thương mại điện tử căn bản, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 

(2015) 

TL2. EfraimTurban et al (2018), Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social 

Networks Perspective; Springer Texts in Business and Economics (2018) 

13.2. Tài liệu khác  

TK1. Kenneth C. Laudon &Carol Guercio Traver (2018), E-commerce: 

business.technology.society; Pearson Education (2018). 

TK2. Báo cáo thương mại điện tử hằng năm; Cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin, Bộ 

công thương. 

TK3. Bài giảng được giảng viên cung cấp 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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Học phần: THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG  

1. Tên học phần: Thiết kế giao diện người dùng 

2. Tên tiếng Anh: User Interface Design 

3. Số tín chỉ: 4 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 45 tiết; thực hành: 30 tiết, tự học: 120 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Kỹ thuật lập trình 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Môn học này cung cấp các kiến thức cơ bản như: các nguyên tắc quan trọng của thiết kế 

giao diện người dùng, quá trình thiết kế giao diện, đánh giá thiết kế giao diện; bên cạnh 

việc giới thiệu một số dạng kỹ thuật thiết kế liên quan đến thực đơn, form fill-in, hộp hội 

thoại, tài liệu người dùng, giao diện tìm kiếm, mối liên hệ giữa giao diện người dùng với 

trực quan thông tin. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Trả lời được các khái niệm chính về giao diện người dùng 

2 MT2 Liệt kê và trình bày được quy trình và kỹ thuật thiết kế giao diện 

3 MT3 Trình bày và phân tích được, đánh giá giao diện sản phẩm 

4 MT4 
Thiết kế được giao diện người dùng cho sản phẩm phần mềm theo 

yêu cầu 

5 MT5 
Áp dụng được khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh về thiết kế giao 

diện người dùng 

6 MT6 
Vận hành hoạt động nhóm và phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết 

trình 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 Trả lời được các khái niệm chính về giao diện người dùng 

2 CLO2 Liệt kê và trình bày được quy trình và kỹ thuật thiết kế giao diện 
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3 CLO3 Trình bày và phân tích được, đánh giá giao diện sản phẩm 

4 CLO4 
Thiết kế được giao diện người dùng cho sản phẩm phần mềm theo 

yêu cầu 

5 CLO5 
Áp dụng được khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh về thiết kế giao 

diện người dùng 

6 CLO6 
Vận hành hoạt động nhóm và phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết 

trình 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X X        

CLO5 X X    X     

CLO6 X      X X   

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

(x2)/ thảo luận 

Tổng số 

1 
Các nguyên lý thiết kế giao diện & 

tình huống cụ thể 
8 0 8 

2 Quy trình thiết kế giao diện 4 5 9 

3 
Kỹ thuật thiết kế các thành phần 

trên giao diện 
9 10 19 

4 Đánh giá giao diện người dùng 4 10 14 

5 Ứng dụng 5 5 10 

TỔNG 30 30 60 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 
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- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 CHƯƠNG 1 

 CÁC NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ GIAO DIỆN & TÌNH HUỐNG CỤ THỂ 

  

1.1. Usability 

1.2. Learnability 

1.3. Efficiency 

1.4. Safety 

1.5. Nguyên tắc duyệt web của user 

  

 CHƯƠNG 2 

 QUY TRÌNH THIẾT KẾ GIAO DIỆN 

  

2.1. Phương pháp thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (User Center Design) 

2.2. Prototyping 

2.3. Case Study 

2.4. Video thực tế về quá trình thiết kế 

2.5. Vai trò của làm việc nhóm, sự phối hợp của các Role trong một Project, và cách 

một UX Designer giao tiếp hiệu quả với nhóm 

  

 CHƯƠNG 3 

 KỸ THUẬT THIẾT KẾ CÁC THÀNH PHẦN TRÊN GIAO DIỆN 

3.1. Thiết kế Navigation cho web - Sitemap, Breadcrumbs, Menu, Search box, Page 

name & Tabs 

3.2. Thiết kế Button, Selection Box, Hyperlink, Search box, & phân biệt các tình 

huống sử dụng 

3.3. Thiết kế web cho mục đích “lướt” web thay vì “đọc” web 

3.4. Thể hiện nội dung Text trên giao diện 

3.5. Color 

3.6. Thiết kế Home screen 
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3.7. Sự khác nhau giữa thiết kế Web, Win-form, và Mobile App 

  

 CHƯƠNG 4 

 ĐÁNH GIÁ GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG 

4.1. Tổng quan về Heuristic Evaluation 

4.2. Kỹ thuật Nielsen Heuristics 

4.3. Kỹ thuật khác: Norman, Tog’s First & Shneiderman’s 

4.4. Quy trình đánh giá giao diện 

4.5. Tập đánh giá tổng quát một số giao diện ứng dụng Mobile App và Website thực 

tế 

  

 CHƯƠNG 5 

 ỨNG DỤNG 

  

5.1. SV thuyết trình về công cụ Prototype cho trước 

5.2. Ôn tập 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Nguyễn Thịnh (2015), Đồ họa ứng dụng, Đại học Quốc gia TP HCM 

TL2. Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jenny Preece, Interaction Design: Beyond 

Human - Computer Interaction (2nd Edition)., John Wiley & Sons 

TL3. Ben Shneiderman, Catherine Plaisant, Designing the User Interface: Strategies 

for Effective Human-Computer Interaction (5th Edition), Addison Wesley 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Prof. Rob Miller, User Interface Design and Implementation, Spring 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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Học phần: ĐỒ HỌA ĐA TRUYỀN THÔNG  

1. Tên học phần: Đồ họa đa truyền thông 

2. Tên tiếng Anh: Multimedia graphics 

3. Số tín chỉ: 1 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 9 tiết; thực hành: 6 tiết, tự học: 30 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Đồ họa ứng dụng 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về đồ họa đa truyền thông, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong việc thiết kế, sáng tạo những sản phẩm mỹ thuật mang tính ứng dụng cao 

trong đời sống. Từ đó, sinh viên ứng dụng các phần mềm thiết kế vào chuyên ngành Công 

nghệ thông tin để phác thảo mẫu, vẽ thiết kế và hiệu chỉnh màu sắc các mẫu thiết kế ứng 

dụng điện thoại, website và quảng cáo… 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đồ họa đa truyền 

thông và thiết kế ứng dụng 

2 MT2 

Hình thành được ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các sản 

phẩm đồ họa đa truyền thông trong bối cảnh của cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 

3 MT3 
Phân tích, lập luận và giải quyết các vấn đề phát sinh trong xử lý 

đồ họa 

4 MT4 Tư duy có hệ thống các vấn đề kỹ thuật trong xử lý đồ họa 

5 MT5 
Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết 

kế ứng dụng 

6 MT6 

Có các kỹ năng: giao tiếp đồ họa, làm việc nhóm và thái độ cá 

nhân, thái độ nghề nghiệp đúng đắn trong quá trình học tập môn 

học 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 
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1 CLO1 Hiểu được ý nghĩa của việc thiết kế đồ họa đa truyền thông 

2 CLO2 Đánh giá được quy trình thiết kế sản phẩm đồ họa đa truyền thông 

3 CLO3 
Phân tích được các yếu tố cần có của một sản phẩm đồ họa đa 

truyền thông   

4 CLO4 
Vận dụng được các lệnh cơ bản và thủ thuật xử lý đồ họa trong 

phần mềm thiết kế ứng dụng 

5 CLO5 Đánh giá được trình tự các thao tác lệnh hợp lý trong xử lý đồ họa 

6 CLO6 Sáng tạo được sản phẩm trên các phần mềm thiết kế ứng dụng 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X         

CLO5 X X  X       

CLO6 X X X        

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 1 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

(x2)/ thảo luận 

Tổng số 

1 Tổng quan đồ họa đa truyền thông 2 0 2 

2 Thiết kế ứng dụng 3 4 5 

3 Các phần mềm thiết kế ứng dụng 4 8 8 

TỔNG 9 12 21 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 
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- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN ĐỒ HỌA ĐA TRUYỀN THÔNG 

   

1.1.  Đồ họa đa truyền thông là gì? 

1.2.  Đồ họa đa truyền thông tác động tới cuộc sống như thế nào? 

1.3.  Các sản phầm đồ họa đa truyền thông 

1.4.  Các công cụ thiết kế sản phẩm đồ họa đa truyền thông 

   

  CHƯƠNG 2 

  THIẾT KẾ ỨNG DỤNG  

   

2.1.  Vì sao cần thiết kế ứng dụng 

2.2.  Những yếu tố quan trọng để đánh giá một thiết kế ứng dụng 

2.3.  Nhập môn thiết kế ứng dụng 

 2.3.1. Đặt ra mục tiêu khi thiết kế ứng dụng 

 2.3.2. Lập kế hoạch 

 2.3.3. Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh 

2.4.  Thiết kế và phát triển ứng dụng 

 2.4.1. Thiết lập wireframe 

 2.4.2. Thiết kế ứng dụng 

 2.4.3. Lựa chọn designer 

 2.4.4. Những lưu ý trong quá trình thiết kế giao diện ứng dụng 

 2.4.5. Thu thập feedback 

 2.4.6. Lập trình ứng dụng 

2.5.  Kiểm tra và cho ra mắt ứng dụng 

 2.5.1. Kiểm tra ứng dụng trong mẫu khách hàng nhỏ 



 257 

   

 2.5.2. Cho ra mắt phiên bản beta 

 2.5.3. Cho ra mắt chính thức 

   

  CHƯƠNG 3 

  CÁC PHẦN MỀM THIẾT KẾ ỨNG DỤNG 

3.1.  Axure 

3.2.  Pidoco 

3.3.  iPlotz 

3.4.  Figma 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu tham khảo chính 

TL1. Lê Thị Bảo Yến, Bài giảng Đồ họa đa truyền thông, Khoa Kỹ thuật – Nông 

nghiệp, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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Học phần: THỊ GIÁC MÁY TÍNH  

1. Tên học phần: Thị giác máy tính 

2. Tên tiếng Anh: Computer vision 

3. Số tín chỉ: 4 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 45 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 120 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Trí tuệ nhân tạo 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Thị giác máy tính (Computer vision) cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ 

năng về biểu diễn ảnh, các phép toán trên ảnh, các thuật toán xử lý trên ảnh, từ đó xây dựng 

được hệ thống có khả năng hiểu bức ảnh. Học phần sẽ giới thiệu một số kỹ thuật xử lý ảnh, 

phân tích ảnh, phân tích chuyển động, phân đoạn ảnh, rút trích các đặc trưng trên ảnh. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Nắm bắt được các cách biểu diễn ảnh 

2 MT2 Nắm rõ các phương pháp phân tích ảnh 

3 MT3 
Sử dụng các thuật toán phân tích ảnh để xây dựng hệ thống có khả 

năng “hiểu” ảnh 

4 MT4 Sử dụng thành thạo OpenCV để phân tích ảnh 

5 MT5 Có năng lực trình bày giải pháp kỹ thuật 

6 MT6 
Có các kỹ năng: làm việc nhóm và thái độ cá nhân, thái độ nghề 

nghiệp đúng đắn trong quá trình học tập môn học 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 Nắm được các cách biểu diễn ảnh và thao tác trên ảnh 

2 CLO2 Vận dụng các thuật toán phân tích ảnh 

3 CLO3 Vận dụng các thuật toán phân đoạn ảnh và trích chọn đặc trưng ảnh 

4 CLO4 Có khả năng giải quyết một số vấn đề thực tế 
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5 CLO5 Có năng lực trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
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O
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P
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O
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P
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P
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O
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P
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O
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P
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O
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P
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O
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P
L

O
1
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CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X X        

CLO5 X      X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

(x2)/ thảo luận 

Tổng số 

1 Biểu diễn ảnh 3 0 3 

2 Phép toán trên ảnh 3 2 5 

3 Phân tích ảnh 10 8 18 

4 Phân tích chuyển động 11 8 19 

5 Phân đoạn ảnh, video 6 4 10 

6 Camera, tọa độ và Camera 6 4 10 

7 Xác định đặc trưng 6 4 10 

TỔNG 45 30 75 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 
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2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  BIỂU DIỄN ẢNH 

   

1.1.  Ảnh trong miền không gian 

1.2.  Ảnh trong miền tầng số 

1.3.  Màu sắc và ảnh màu 

   

  CHƯƠNG 2 

  PHÉP TOÁN TRÊN ẢNH 

   

2.1.  Giới thiệu phép toán trên điểm, cục bộ và toàn cục 

2.2.  Ba thủ tục xử lý trên ảnh 

2.3.  Phép toán cục bộ 

2.4.  Xác định biên 

   

  CHƯƠNG 3 

  PHÂN TÍCH ẢNH 

3.1.  Cấu trúc liên kết ảnh 

3.2.  Phân tích hình học hai chiều 

3.3.  Phân tích giá trị ảnh 

3.4.  Xác định đường thẳng và đường tròn 

   

  CHƯƠNG 4 

  PHÂN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG 

4.1.  Chuyển động 3D và luồng quan học 2D 

4.2.  Thuật toán HornSchunck 

4.3.  Thuật toán LucasKanade 

4.4.  Thuật toán BBPW 

4.5.  Đánh giá hiệu năng các kết quả luồng quang học 

   

  CHƯƠNG 5 
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  PHÂN ĐOẠN ẢNH, VIDEO 

5.1.  Phân đoạn MeanShift 

5.2.  Phân đoạn ảnh 

5.3.  Phân đoạn video 

   

  CHƯƠNG 6 

  CAMERA, TỌA ĐỘ VÀ CAMERA CALIBRATION 

6.1.  Camera 

6.2.  Tọa độ 

6.3.  Camera calibration 

   

  CHƯƠNG 7 

  XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG 

7.1.  Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) 

7.2.  Speeded-Up Robust Features (SURF) 

7.3.  Oriented Robust Binary Features (ORBF) 

7.4.  Đánh giá đặc trưng 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu chính 

TL1. Reinhard Klette, Concise Computer Vision: An Introduction into Theory and 

Algorithms, Springer 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Richard Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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Học phần: CÁC HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

1. Tên học phần: Các Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu 

2. Tên tiếng Anh: Database Management Systems 

3. Số tín chỉ: 4 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 45 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 120 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Cơ sở dữ liệu 2 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL), 

vai trò, chức năng và thành phần của HQTCSDL. Các cơ chế quản lý truy xuất đồng thời 

với những vấn đề về lịch thao tác, quản lý tương tranh, các nguyên lý lưu trữ và quản lý dữ 

liệu trên đĩa và file, cấu trúc chỉ mục, phục hồi sau sự cố. Sử dụng một HQTCSDL SQL 

Server để quản trị một hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) như: cài đặt hệ CSDL trên máy chủ, tạo 

kết nối đến máy người dùng, thiết kế, phát triển, quản trị, sử dụng và tạo mới các đối tượng 

do HQTCSDL hỗ trợ, quản lý giao tác, quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, sao lưu 

và phục hồi hệ thống. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Trình bày được các khái niệm cơ bản về HQTCSDL như: quá trình 

phát triển HQTCSDL, định nghĩa, vai trò, chức năng, đặc trưng và 

các thành phần của HQTCSDL 

2 MT2 

Trình bày được các nguyên lý lưu trữ và quản lý dữ liệu: Đĩa và 

files, Cây cấu trúc và chỉ mục, các quản lý truy cập trong 

HQTCSDL, các nguyên lý quản lý giao tác, quản lý truy xuất đồng 

thời, các cơ chế an toàn dữ liệu và phục hồi sau sự cố 

3 MT3 

Hiểu và vận dụng được cách sử dụng ngôn ngữ lập trình SQL để 

cài đặt hàm, thủ tục nội tại, bẫy lỗi, cách dùng con trỏ trong xử lý 

dữ liệu 

4 MT4 

Hiểu được quyền truy cập và các nhóm quyền trong CSDL để kiểm 

soát và phân quyền người dùng trên hệ thống, trên đối tượng dữ 

liệu 
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5 MT5 

Hiểu và thực hiện được các loại sao lưu và phục hồi đồng thời lập 

được lịch sao lưu tự động trong HQTCSDL SQL Server và các kỹ 

thuật mã hóa trong SQL Server 

6 MT6 

Hiểu và vận dụng được các tính chất của một giao tác cần phải có 

trong môi trường có biến động nhưng vẫn đảm bảo cho CSDL luôn 

ở trạng thái nhất quán 

7 MT7 
Phân tích, giải thích và lập luận trong các nhóm để giải quyết các 

vấn đề về cơ sở dữ liệu 

8 MT8 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 

9 MT9 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 

Nắm được các khái niệm cơ bản về HQTCSDL, các nguyên lý lưu 

trữ và quản lý dữ liệu: đĩa và file; cây cấu trúc và chỉ mục; các quản 

lý truy cập trong HQTCSDL, các nguyên lý quản lý giao tác, quản 

lý truy xuất đồng thời, các cơ chế an toàn dữ liệu và phục hồi sau 

sự cố 

2 CLO2 
Sử dụng ngôn ngữ lập trình SQL để cài đặt hàm, thủ tục nội tại, 

bẫy lỗi, cách dùng con trỏ trong xử lý dữ liệu 

3 CLO3 
Vận dụng các phương pháp sao lưu và phục hồi CSDL, các kỹ thuật 

mã hóa trong SQL Server 

4 CLO4 
Hiểu và vận dụng các tính chất của một giao tác cần phải có để 

đảm bảo cho CSDL luôn ở trạng thái nhất quán 

5 CLO5 Có năng lực trình bày giải pháp kỹ thuật 

6 CLO6 
Thu thập thông tin và Phân tích yêu cầu và vấn đề của CSDL, Quản 

trị một hệ CSDL 

7 CLO7 Có khả năng giải quyết một số vấn đề thực tế 

8 CLO8 
Có khả năng làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và viết báo cáo kỹ 

thuật 

9 CLO9 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
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CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 
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CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X         

CLO5 X X         

CLO6 X X         

CLO7 X X X        

CLO8 X       X   

CLO9 X      X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

(x2)/ thảo luận 

Tổng số 

1 Tổng quan về HQTCSDL 4 0 4 

2 
Cấu trúc lưu trữ và phương pháp 

truy xuất 
6 3 9 

3 Thủ tục nội tại (Store Procedure) 6 6 12 

4 Quản lý giao tác 6 3 9 

5 Xử lý truy xuất đồng thời 4 0 4 

6 Bẫy lỗi (Trigger) 3 6 9 

7 Con trỏ (Cusor) 3 3 6 

8 Hàm (Function) 4 6 10 

9 An toàn dữ liệu 6 3 9 

10 Khôi phục dữ liệu 3 0 3 

TỔNG 45 30 75 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 
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- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ HQTCSDL 

   

1.1.  Tổng quan 

1.2.  Quá trình phát triển của HQTCSDL 

1.3.  Định nghĩa về HQTCSDL 

1.4.  Các thành phần chính của HQTCSDL 

1.5.  Giới thiệu về Microsoft SQL Server 

1.6.  Transact – SQL 

   

  CHƯƠNG 2 

  CẤU TRÚC LƯU TRỮ VÀ PHƯƠNG PHÁP TRUY XUẤT 

   

2.1.  Tổ chức dữ liệu 

2.2.  Các bộ phận của tổ chức dữ liệu 

2.3.  Mẫu tin (record) 

2.4.  Sắp xếp các mẫu tin vào block 

2.5.  Tổ chức mẫu tin trên tập tin 

2.6.  Tổ chức băm 

2.7.  Tổ chức B cây 

2.8.  Chỉ mục (index) 

   

  CHƯƠNG 3 

  THỦ TỤC NỘI TẠI (STORE PROCEDURE) 

3.1.  Khái niệm 

3.2.  Phân loại 

3.3.  Thủ tục với tham số đầu vào 

3.4.  Thủ tục với tham số đầu ra 

3.5.  Thủ tục có dùng return 
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3.6.  Bảng tạm trong thủ tục 

   

  CHƯƠNG 4 

  QUẢN LÝ GIAO TÁC 

4.1.  Giới thiệu 

4.2.  Định nghĩa giao tác 

4.3.  Tính chất ACID của giao tác 

4.4.  Trạng thái của giao tác 

4.5.  Khai báo giao tác trong SQL Server 

4.6.  Lịch biểu 

4.7.  Lịch tuần tự 

4.8.  Lịch khả tuần tự 

   

  CHƯƠNG 5 

  XỬ LÝ TRUY XUẤT ĐỒNG THỜI 

5.1.  Các vấn đề trong truy xuất đồng thời 

5.2.  Cách giải quyết vấn đề 

5.3.  Chế độ khóa 

   

  CHƯƠNG 6 

  BẪY LỖI (TRIGGER) 

6.1.  Khái niệm 

6.2.  Công cụ trigger 

6.3.  Ràng buộc dữ liệu toàn vẹn với trigger 

6.4.  Các dạng ràng buộc toàn vẹn 

6.5.  Cơ chế hoạt động của trigger 

6.6.  Các trigger phổ biến 

   

  CHƯƠNG 7 

  CON TRỎ (CUSOR) 

7.1.  Tại sao phải dùng con trỏ 

7.2.  Khái niệm 

7.3.  Phân loại con trỏ 

7.4.  Cách duyệt con trỏ 

7.5.  Quy trình sử dụng con trỏ 

7.6.  Kết hợp con trỏ với store procedure 

   

  CHƯƠNG 8 

  HÀM (FUNCTION) 

8.1.  Khái niệm 

8.2.  Các loại Function 
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  CHƯƠNG 9 

  AN TOÀN DỮ LIỆU 

9.1.  Khái niệm 

9.2.  Các cơ chế an toàn dữ liệu 

9.3.  Kiểm soát quyền truy cập CSDL 

9.4.  Phân quyền 

9.5.  Khung nhìn (view) như các cơ chế bảo vệ 

9.6.  Mã hóa dữ liệu 

   

  CHƯƠNG 10 

  KHÔI PHỤC DỮ LIỆU 

10.1.  Phân loại các sự cố 

10.2.  Khôi phục sự cố sau một giao tác 

10.3.  Khôi phục sau sự cố hệ thống 

10.4.  Cài đặt cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu chính 

TL1. Database Management System, simply easy learning, 2015 (free book), 

https://www.tutorialspoint.com/dbms/ 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi, Modern Database Management, 

Prentice Hall 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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Học phần: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 

1. Tên học phần: Điện toán đám mây 

2. Tên tiếng Anh: Cloud Computing 

3. Số tín chỉ: 4 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 45 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 120 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Lập trình mạng 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tiễn và kỹ năng thực hành về các 

chủ đề cơ bản liên quan đến điện toán đám mây, đồng thời giúp sinh viên hiểu và vận duṇg được 

các tính năng của điện toán đám mây trên 4 mô hình dịch vụ đám mây khác nhau: IaaS, PaaS, 

SaaS và BPaaS. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Nắm được các mô hình dịch vụ đám mây: IaaS, PaaS, SaaS và 

BPaaS 

2 MT2 
Nhận biết và mô tả chức năng của các mô hình dịch vụ điện toán 

đám mây 

3 MT3 

Nắm được một số dịch vụ đám mây cơ bản: dịch vụ lưu trữ (Google 

Storage), Amazon S3, Amazon Dynamo, dịch vụ quản lý tài 

nguyên, dịch vụ giám sát (monitoring) 

4 MT4 

Hiểu được một số mô hình bảo mật cloud cũng như các vấn đề liên 

quan đến việc hỗ trợ tốc độ xử lý trong điện toán đám mây và khả 

năng xử lý BigData trên điện toán đám mây 

5 MT5 Cấu hình và lập trình các dịch vụ IaaS 

6 MT6 
Phát triển ứng dụng trên Cloud chạy trên nền các Cloud platforms 

khác nhau 

7 MT7 
Tích hợp các dịch vụ ở mức úng dụng được xây dựng trên các 

Cloud platform khác nhau (heterogenenous cloud platforms) 

8 MT8 Lập trình ứng dụng trên cloud 

9 MT9 
Dùng framework BpaaS để cấu hình và mở rộng các components 

của ứng dụng 
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10 MT10 Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Nắm vững cơ chế hoạt động các mô hình dịch vụ đám mây: IaaS, 

PaaS, SaaS và BPaaS 

2 CLO2 
Áp dụng kiến thức nền tảng về điện toán đám mây (cloud) trong 

xây dựng, tích hợp dịch vụ ở mức ứng dụng trong doanh nghiệp 

3 CLO3 
Có khả năng cấu hình và triển khai các dịch vụ cloud cho doanh 

nghiệp 

4 CLO4 
Có khả năng lập trình, phát triển ứng dụng trên cloud chạy trên nền 

các cloud platforms khác nhau 

5 CLO5 
Có khả năng tự giải quyết một số vấn đề thực tế. Có năng lực đọc 

hiểu giáo trình, bài giảng bằng tiếng Anh 

6 CLO6 
Chuyên cần, có ý thức rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chuyên 

nghiệp và sáng tạo… 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X X        

CLO5 X X X   X     

CLO6 X       X X X 

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

(x2)/ thảo luận 

Tổng số 

1 Các mô hình hệ thống phân tán 4 0 4 
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2 Computer clusters 6 3 9 

3 Virtualization 6 6 12 

4 Kiến trúc Cloud platform 6 3 9 

5 
Kiến trúc hướng dịch vụ cho 

distributed computing 
4 0 4 

6 
Lập trình và các môi trường phần 

mềm 
3 6 9 

7 
Grid Computing Systems and 

Resource Management 
3 3 6 

8 
Peer-to-Peer Computing and 

Overlay Networks 
4 6 10 

9 
Ubiquitous Clouds and the 

Internet of Things 
6 3 9 

TỔNG 45 30 75 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  CÁC MÔ HÌNH HỆ THỐNG PHÂN TÁN 

   

1.1.  Giới thiệu môn học, hướng dẫn cách học, tài liệu tham khảo 

1.2.  Giới thiệu các hệ thống phân tán 
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1.3.  Công nghệ dùng cho các hệ thống chạy trên mạng 

1.4.  
Các mô hình cho các hệ phân tán & điện toán đám mây (IaaS, PaaS, 

SaaS, BpaaS) 

1.5.  Các môi trường phần mềm cho các hệ phân tán và điện toán đám mây 

1.6.  SOA 

1.7.  Technology providers, cloud providers, cloud vendors 

1.8.  Performance, security 

   

  CHƯƠNG 2 

  COMPUTER CLUSTERS 

   

2.1.  Các xu hướng phát triển clusters 

2.2.  Các vấn đề cơ bản trong thiết kế 

2.3.  Kiến trúc MPP 

2.4.  Các nguyên lý thiết kế 

   

  CHƯƠNG 3 

  VIRTUALIZATION 

3.1.  Các mức virtualization 

3.2.  Cấu trúc và cơ chế virtualization 

3.3.  Hỗ trợ phần cứng cho virtualization 

3.4.  Virtual clusters 

3.5.  Virtual storage 

3.6.  Hệ điều hành đám mây 

   

  CHƯƠNG 4 

  KIẾN TRÚC CLOUD PLATFORM 

4.1.  Các mô hình điện toán đám mây 

4.2.  Kiến trúc của computing & storage cloud 

4.3.  Lập trình đám mây và các môi trường phần mềm 

4.4.  Google File System 

4.5.  Public cloud platforms: GAE, AWS, Azure 

4.6.  Quản lý tài nguyên 

4.7.  Cloud security 

   

  CHƯƠNG 5 
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  KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ CHO DISTRIBUTED 

COMPUTING 

5.1.  Dịch vụ và kiến trúc hướng dịch vụ 

5.2.  Message -oriented middleware 

   

  CHƯƠNG 6 

  LẬP TRÌNH VÀ CÁC MÔI TRƯỜNG PHẦN MỀM 

6.1.  Các đặc điểm của cloud platform 

6.2.  Các hỗ trợ runtime 

6.3.  Programming paradigms 

6.4.  Google App Engine 

6.5.  Amazon AWS & Microsoft Azure 

   

  CHƯƠNG 7 

  GRID COMPUTING SYSTEMS AND RESOURCE 

MANAGEMENT 

7.1.  Cấu trúc và các dịch vụ trên Grid Computing 

7.2.  Ứng dụng trên Grid 

7.3.  Quản lý nguồn tài nguyên trên Grid 

   

  CHƯƠNG 8 

  PEER-TO-PEER COMPUTING AND OVERLAY NETWORKS 

8.1.  Hệ Thống Peer to Peer 

8.2.  P2P overlay 

8.3.  P2P File sharing 

   

  CHƯƠNG 9 

  UBIQUITOUS CLOUDS AND THE INTERNET OF THINGS 

9.1.  Hiệu suất của hệ thống phân tán trên cloud 

9.2.  Công nghệ IoT 

9.3.  Phát triển phần mềm trên IoT 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu chính 
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TL1. Hwang, Kai, Jack Dongarra, and Geoffrey C. Fox., Distributed and cloud 

computing: from parallel processing to the internet of things, Springer 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Rountree, Derrick, and Ileana Castrillo, The Basics of Cloud Computing: 

Understanding the Fundamentals of Cloud Computing in Theory and Practice, Newnes 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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Học phần: DỮ LIỆU LỚN 

1. Tên học phần: Dữ liệu lớn 

2. Tên tiếng Anh: Big Data 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Cơ sở dữ liệu 2 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần giới thiệu định nghĩa và các vấn đề cơ bản của dữ liệu lớn trong 3 chương đầu 

tiên. Sau đó các công cụ cung cấp các chức năng khác nhau để quản lý dữ liệu lớn, kết nối 

cơ sở dữ liệu lớn, lập trình và phát triển ứng dụng cũng như triển khai các ứng dụng dữ 

liệu lớn trong nhiều môi trường khác nhau được giới thiệu ở chương thứ 4. Chương 5 giới 

thiệu các chủ đề chuyên sâu về việc phân tích dữ liệu lớn, cung cấp những gợi ý thích hợp 

để sinh viên phát triển và tiến hành các đề tài nghiên cứu về dữ liệu lớn. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 

Kiến thức nền tảng: Các khái niệm về dữ liệu lớn và các vấn đề 

liên quan. Biết và giải thích được các thuật ngữ tiếng Anh thuộc 

lĩnh vực dữ liệu lớn 

2 MT2 
Hiểu được ý nghĩa và ứng dụng của các bài toán trong khai thác dữ 

liệu lớn đối với các vấn đề thực tế 

3 MT3 
Sử dụng được một số công cụ trong việc triển khai và lập trình trên 

dữ liệu lớn 

4 MT4 
Kỹ năng nghề nghiệp: Phân tích dữ liệu văn bản và dữ liệu thời 

gian thông qua các công cụ hỗ trợ 

5 MT5 

Kỹ năng cá nhân: Làm việc ở mức độ cá nhân và cộng tác nhóm 

để trình bày một số báo cáo khoa học theo mẫu và thuyết trình các 

nội dung liên quan đến môn học 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 
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1 CLO1 
Hiểu được các khái niệm về dữ liệu lớn và ý nghĩa, ứng dụng của 

các bài toán trong khai thác dữ liệu lớn trong thực tế 

2 CLO2 
Có trách nhiệm trong học tập, trung thực và sử dụng phần mềm 

hợp pháp 

3 CLO3 
Sử dụng được các công cụ trong việc triển khai và lập trình trên dữ 

liệu lớn 

4 CLO4 
Có khả năng đọc tài liệu và tự nghiên cứu những giải thuật khai 

thác dữ liệu lớn tiêu biểu 

5 CLO5 
Sử dụng công cụ hỗ trợ trong việc phân tích dữ liệu văn bản và dữ 

liệu thời gian trong các bài toán thực tế 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X          

CLO2 X X       X  

CLO3 X X         

CLO4 X X   X     X 

CLO5 X X         

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

(x2)/ thảo luận 

Tổng số 

1 Cơ bản về Dữ liệu lớn 3 0 3 

2 Hadoop cơ bản 4 6 10 

3 Lập trình MapReduce 5 6 11 

4 
Các công cụ phát triển ứng dụng 

dữ liệu lớn 
9 12 21 

5 Phân tích Dữ liệu Lớn 9 6 15 

TỔNG 30 30 60 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 
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- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  CƠ BẢN VỀ DỮ LIỆU LỚN 

   

1.1.  Dữ liệu lớn là gì? 

1.2.  Phân tích với BigSheets 

1.3.  Phân tích dữ liệu tĩnh 

1.4.  Dữ liệu khi phân tích động, thời gian thực 

   

  CHƯƠNG 2 

  HADOOP CƠ BẢN 

   

2.1.  Giới thiệu Hadoop 

2.2.  Kiến trúc Hadoop 

2.3.  Quản trị Hadoop 

2.4.  Các thành phần của Hadoop 

   

  CHƯƠNG 3 

  LẬP TRÌNH MAPREDUCE 

3.1.  Giới thiệu MapReduce 

3.2.  Lập trình MapReduce 

3.3.  Lập trình MapReduce dùng BigInsights 

   

  CHƯƠNG 4 
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  CÁC CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU LỚN 

4.1.  Pig và các phép toán 

4.2.  Jaql 

4.3.  Chuyển dữ liệu vào Hadoop với Flume 

4.4.  Sử dụng Hbase để Truy xuất thời gian thực đến Dữ liệu lớn 

   

  CHƯƠNG 5 

  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN 

5.1.  Phân tích dữ liệu bảng tính với BigSheets 

5.2.  Phân tích Văn bản Cơ bản 

5.3.  Báo cáo và phân tích với Hadoop 

5.4.  Ngôn ngữ R và Python 

5.5.  Phân tích tích dữ liệu thời gian thực 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu chính 

TL1. Big Data Now: 2012 Edition (https://www.kdnuggets.com/2015/09/freedata-

science-books.html), O’Reilly Media, Inc. 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Jeffrey Needham, Disruptive Possibilities: How Big Data Changes 

Everything, https://www.kdnuggets.com/2015/09/free-data-science-books.html 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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Học phần: HỌC MÁY 

1. Tên học phần: Học máy 

2. Tên tiếng Anh: Machine Learning 

3. Số tín chỉ: 4 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 45 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 120 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần Machine learning (học máy) cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về 

quy trình xây dựng một hệ thống machine learning. Học phần sẽ giới thiệu một số bài toán 

điển hình trong machine learning (hồi quy, phân lớp, gôm cụm) và một số thuật toán 

machine learning kinh điển (hồi quy tuyến tính, kNearest Neighbors, cây quyết định, 

Support Vector Machines, K-Means, …) cũng như hiện đại (phương pháp tối ưu Gradient 

Descent, mạng neuron nhân tạo) để giải quyết các bài toán đó. Thông qua học phần, sinh 

viên sẽ có các kỹ năng xây dựng, tinh chỉnh, thực nghiệm, đánh giá hệ thống machine 

learning. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Nắm bắt được các thành phần của một hệ thống machine learning 

2 MT2 
Nắm rõ những bài toán cơ bản, cũng như các thuật toán machine 

learning cơ bản 

3 MT3 Xử lý, trích chọn đặc trưng từ dữ liệu thô 

4 MT4 Sử dụng thành thạo scikit-learn để xây dựng, tinh chỉnh mô hình 

5 MT5 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 

6 MT6 Có năng lực trình bày giải pháp kỹ thuật 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 Hiểu được bài toán machine learning và tầm quan trọng của dữ liệu 
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2 CLO2 Áp dụng thuật toán kinh điển giải quyết bài toán machine learning 

3 CLO3 Áp dụng thuật toán hiện đại vào bài toán machine learning 

4 CLO4 Có khả năng giải quyết một số vấn đề thực tế 

5 CLO5 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 
P

L
O

1
 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X X        

CLO5 X      X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

(x2)/ thảo luận 

Tổng số 

1 Giới thiệu về machine learning 3 3 3 

2 Trích chọn đặc trưng 6 3 12 

3 Hồi quy (Regression) 6 3 9 

4 Phân lớp (Classification) 12 6 18 

5 Gôm cụm (Clustering) 3 6 9 

6 
Phương pháp tối ưu Gradient 

Descent 
6 3 9 

7 
Mạng neuron nhân tạo (Artificial 

Neural Networks - ANNs) 
9 6 15 

TỔNG 45 30 75 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 
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- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  GIỚI THIỆU VỀ MACHINE LEARNING 

   

1.1.  Định nghĩa machine learning 

1.2.  Quy trình xây dựng hệ thống machine learning 

1.3.  Phân loại thuật toán machine learning 

1.4.  Một số bài toán 

1.5.  Datasets 

1.6.  Thư viện lập trình machine learning 

   

  CHƯƠNG 2 

  TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG 

2.1.  Giới thiệu MapReduce 

2.2.  Biên tập dữ liệu 

2.3.  Tóm tắt dữ liệu 

2.4.  Trực quan dữ liệu 

2.5.  Khái niệm về đặc trưng (features) 

2.6.  Trích đặc trưng trên dữ liệu số 

2.7.  Trích đặc trưng trên dữ liệu phân loại 

2.8.  Trích đặc trưng trên dữ liệu văn bản 

2.9.  Trích đặc trưng trên dữ liệu ảnh 

2.10.  Trích đặc trưng trên dữ liệu tuần tự 

2.11.  Chuẩn hóa đặc trưng 

2.12.  Chọn đặc trưng 

   

  CHƯƠNG 3 
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  HỒI QUY (REGRESSION) 

3.1.  Bài toán hồi quy 

3.2.  Hồi quy tuyến tính 

3.3.  Hồi quy dựa trên cây 

   

  CHƯƠNG 4 

  PHÂN LỚP (CLASSIFICATION) 

4.1.  Bài toán phân lớp dữ liệu 

4.2.  k -Nearest Neighbors 

4.3.  Cây quyết định 

4.4.  Naïve Bayes 

4.5.  Hồi quy logistic 

4.6.  Support Vector Machines 

   

  CHƯƠNG 5 

  GÔM CỤM (CLUSTERING) 

5.1.  Bài toán gôm cụm dữ liệu 

5.2.  K –Means 

5.3.  DBSCAN 

   

  CHƯƠNG 6 

  PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU GRADIENT DESCENT 

6.1.  Gradient descent cho hàm một biến 

6.2.  Gradient descent cho hàm nhiều biến 

6.3.  Kỹ thuật Momentum 

6.4.  Kỹ thuật Nesterov accelerated gradient 

6.5.  Stochastic Gradient Descent 

6.6.  Mini -batch Gradient Descent 

   

  CHƯƠNG 7 

  MẠNG NEURON NHÂN TẠO (ARTIFICIAL NEURAL 

NETWORKS - ANNS) 

6.1.  Neuron sinh học 

6.2.  Neuron nhân tạo (Perceptron) 

6.3.  Mạng neuron đa tầng (Multilayer Perceptrons - MLPs) 
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6.4.  Thuật toán lan truyền tiến 

6.5.  Thuật toán huấn luyện 

6.6.  Bốn thành phần của mạng neuron 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu chính 

TL1. Aurélien Géron, Hands-On Machine Learning with ScikitLearn, Keras, and 

Tensorflow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems, O’Reilly 

Media, Inc. 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Giuseppe Bonaccorso, Machine Learning Algorithms, Packt Publishing 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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Học phần: HỆ ĐIỀU HÀNH 

1. Tên học phần: Hệ điều hành 

2. Tên tiếng Anh: Operation System 

3. Số tín chỉ: 3 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 15 tiết, tự học: 90 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Kỹ thuật lập trình 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Hệ điều hành là học phần được xây dựng nhằm cung cấp những kiến thức chính yếu về hệ 

quản lý các tài nguyên của máy tính. Thông qua học phần, sinh viên có thể nắm được các 

nguyên lý hoạt động của một hệ điều hành cụ thể. Bên cạnh đó, sinh viên có thể nắm được 

các phương pháp quản lý tài nguyên của máy tính như hệ thống tập tin, thư mục; quản lý 

các thiết bị I/O; quản lý CPU, quản lý process & thread; … Ngoài ra, sinh viên còn có thể 

nắm được các kiến thức cơ bản về an ninh hệ thống, về các phương pháp tấn công phổ 

biến, cách phòng tránh và bảo vệ hệ thống trước các cuộc tấn công. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Nắm bắt cấu trúc và các nguyên lý hoạt động của hệ điều hành 

2 MT2 
Nắm rõ các chiến lượt và giải thuật cụ thể liên quan đến quá vận 

hành của hệ điều hành 

3 MT3 
Kỹ năng quản lý CPU, quản lý process, giám sát và điều khiển sự 

giao tiếp giữa các process 

4 MT4 Kỹ năng quản lý bộ nhớ ảo, quản lý hệ thống file 

5 MT5 Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm và tự học 

6 MT6 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Trình bày được vai trò, vị trí và chức năng của HĐH trong máy 

tính số 
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2 CLO2 Liệt kê được các module chức năng chính của HĐH 

3 CLO3 

Nắm vững các chiến lược và giải thuật khác nhau để giải quyết các 

vấn đề chính trong 1 hệ điều hành (các module chức năng chính 

của HĐH) cụ thể như quản lý CPU, Quản lý được process, giám 

sát và điều khiển sự giao tiếp giữa các process, quản lý bộ nhớ ảo, 

quản lý hệ thống file, quản lý các thiết bị I/O, an ninh hệ thống ... 

4 CLO4 Có khả năng giải quyết một số vấn đề thực tế 

5 CLO5 Có khả năng làm việc theo nhóm và tự học 

6 CLO6 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
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P
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O
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P
L

O
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P
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O
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P
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P
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O
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P
L

O
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P
L

O
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P
L

O
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P
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O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X X        

CLO5 X       X   

CLO6 X      X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

(x2)/ thảo luận 

Tổng số 

1 Tổng quát về hệ điều hành 3 0 3 

2 Quản lý CPU, process & thread 5 6 11 

3 
Tương tranh giữa các process, các 

thread 
5 3 8 

4 Deadlock & xử lý deadlock 3 6 9 

5 Quản lý bộ nhớ 3 3 6 

6 
Quản lý các thiết bị nhập/xuất 

(I/O) 
3 3 6 

7 Quản lý hệ thống file 3 6 9 
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8 Một số hiện thực trên Windows 5 3 8 

TỔNG 30 30 60 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUÁT VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 

   

1.1.  Định nghĩa sơ lược về hệ điều hành 

1.2.  Lịch sử phát triển hệ điều hành 

1.3.  Phân loại các hệ điều hành 

1.4.  Nhắc lại phần cứng máy tính 

1.5.  Các khái niệm cơ bản về hệ điềuhành 

1.6.  Các lời gọi dịch vụ HĐH "System call" 

1.7.  Cấu trúc hệ điều hành 

   

  CHƯƠNG 2 

  QUẢN LÝ CPU, PROCESS & THREAD 

2.1.  Khái niệm process 

2.2.  Tạo, xóa process 

2.3.  Trạng thái process 

2.4.  Khái niệm thread 

2.5.  Lập lịch chạy các process 
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2.6.  Các phương pháp lập lịch 

   

  CHƯƠNG 3 

  TƯƠNG TRANH GIỮA CÁC PROCESS, CÁC THREAD 

3.1.  Giới thiệu về tương tranh 

3.2.  Loại trừ tương hỗ giữa các đoạn code CS 

3.3.  Các phương pháp dừng chờ chủ động (busy waiting) 

3.4.  Đồng bộ các process : Bài toán Sản xuất -Tiêu dùng 

3.5.  Các phương pháp dừng chờ thụ động (sleep -wakeup) 

   

  CHƯƠNG 4 

  DEADLOCK & XỬ LÝ DEADLOCK 

4.1.  Định nghĩa deadlock 

4.2.  Bốn điều kiện cần và đủ để gây ra deadlock 

4.3.  Bốn chiến lược giải quyết deadlock 

4.4.  Chiến lược phát hiện & chữa trị deadlock 

4.5.  Chiến lược né tránh deadlock 

4.6.  Chiến lược phòng ngừa deadlock 

   

  CHƯƠNG 5 

  QUẢN LÝ BỘ NHỚ 

5.1.  Tổng quát về quản lý bộ nhớ 

5.2.  Quản lý bộ nhớ thật 

5.3.  Quản lý bộ nhớ ảo 

5.4.  Quản lý bộ nhớ ảo phân trang 

5.5.  Quản lý bộ nhớ ảo phân đoạn 

5.6.  Quản lý bộ nhớ ảo phân đoạn và phân trang 

   

  CHƯƠNG 6 

  QUẢN LÝ CÁC THIẾT BỊ NHẬP/XUẤT (I/O) 

6.1.  Các nguyên tắc cơ bản về phần cứng thiết bị I/O 

6.2.  Các nguyên tắc cơ bản về phần mềm thiết bị I/O 

6.3.  Các cấp chức năng cơ bản của hệ thống phần mềm I/O 

6.4.  Đĩa cứng 

6.5.  Terminal giao tiếp trên cơ sở từng ký tự 
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6.6.  Giao tiếp người dùng trên cơ sở đồ họa 

   

  CHƯƠNG 7 

  QUẢN LÝ HỆ THỐNG FILE 

6.1.  Giới thiệu hệ thống file 

6.2.  Giao tiếp sử dụng phân hệ quản lý file 

6.3.  Giao tiếp sử dụng phân hệ quản lý thư mục 

6.4.  Hiện thực file 

6.5.  Hiện thực thư mục 

6.6.  Quản lý các cluster chưa dùng 

6.7.  Các việc quản lý khác trên hệ thống file 

6.8.  Quản lý hệ thống file trên máy PC 

   

  CHƯƠNG 8 

  Một số hiện thực trên Windows 

6.1.  Quản lý bộ nhớ ảo Win32 & Win64 

6.2.  Quản lý hệ thống file : cây phân cấp và đồ thị 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu chính 

TL1. Lê Khắc Nhiên Ân, Giáo trình Hệ điều hành, http://voer.edu.vn/c/giaotrinh-

he-dieu-hanh/a039fa79. 

Tài liệu tham khảo 

TK1. Abraham Silbrschatz, Peter Baer galvin, Greg Gagne, Operating System 

Concepts, Wiley Publisher 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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Học phần: CHUYÊN ĐỀ PHẦN MỀM 

1. Tên học phần: Chuyên đề Phần mềm 

2. Tên tiếng Anh: Software Project 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 0 tiết; thực hành: 60 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần:  

6. Loại học phần: bắt buộc 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Trong môn học này, sinh viên sẽ nhận các đề tài khác nhau từ các thầy cô trong Khoa và 

làm việc theo nhóm. Từ nội dung đề tài sinh viên sẽ tiến hành khảo sát, nghiên cứu và đưa 

ra một kế hoạch chi tiết để giải quyết các vấn đề kĩ thuật bao gồm các bước: phân tích, đặc 

tả, hiện thực, kiểm tra, đánh giá và triển khai. Trong quá trình làm việc theo nhóm, kĩ năng 

trao đổi, phân chia công việc cũng đóng góp một vai trò quan trọng, các tài liệu ghi nhận 

tại từng buổi họp nhóm hay họp với giảng viên hướng dẫn cũng sẽ được ghi nhận để theo 

dõi quá trình làm việc. Khi kết thúc các nhóm sẽ hoàn thiện báo cáo và bảo vệ đồ án phần 

mềm. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Nắm rõ các bước chính trong quá trình phân tích, thiết kế, triển 

khai và đánh giá một hệ thống phần mềm 

2 MT2 
Viết báo cáo rõ ràng và hợp lý, thể hiện được chi tiết các công việc 

đã thực hiện 

3 MT3 
Vận dụng kiến thức đã học một cách sáng tạo để phân tích, thiết 

kế, triển khai và đánh giá một hệ thống phần mềm 

4 MT4 
Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết 

báo cáo kỹ thuật 

5 MT5 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

6 MT6 Khả năng tự học công nghệ mới 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 
Mã CĐR học 

phần 
Tên chuẩn đầu ra[2] 
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(CLOx)[1] 

1 CLO1 
Vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để phân tích, thiết kế, triển 

khai và đánh giá một hệ thống phần mềm thực tế 

2 CLO2 Khả năng tự tìm hiểu 

3 CLO3 
Có khả năng làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và viết báo cáo kỹ 

thuật 

4 CLO4 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ CĐR 

chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

CLO1 X         

CLO2 X    X    X 

CLO3 X       X  

CLO4 X      X   

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tuân thủ các yêu cầu về việc đăng ký đề tài và thời gian thực hiện đề tài; 

- Báo cáo công việc thực hiện đề tài hàng tuần cho giảng viên hướng dẫn;  

- Viết báo cáo đúng theo quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia các trao đổi với GV 10% 

3 Báo cáo đồ án Chấm báo cáo 90% 

12. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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Học phần: AN NINH MẠNG 

1. Tên học phần: An ninh mạng 

2. Tên tiếng Anh: Network Security 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 0 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Mạng máy tính 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần này trình bày kiến thức cơ bản về nguyên lý an toàn hệ thống thông tin, cơ chế 

bảo mật và xác thực, triển khai xây dựng các chính sách và giải pháp bảo vệ trên các hệ 

thống thông tin. Nội dung chính bao gồm  những nguy cơ, các dạng tấn công và một số  kỹ 

thuật xâm nhập hệ thống máy tính cũng như hệ thống mạng, các kỹ thuật và công nghệ an 

ninh mạng phổ biến hiện nay như: xác thực, mã hóa, tường lửa, mạng riêng ảo, hệ thống 

phát hiện xâm nhập, an toàn cho các thiết bị mạng và các dịch vụ Internet. Kết thúc môn 

học giúp sinh viên có đủ kiến thức xây dựng một chính sách an toàn trên hệ thống thông 

tin một cách hiệu quả. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Nắm bắt các khái niệm cơ bản, kiến thức, kỹ thuật mới an toàn và 

bảo mật thông tin 

2 MT2 Nắm được các yêu cầu cơ bản cho một hệ thống an toàn 

3 MT3 Nhận dạng được các hình thức tấn công vào hệ thống 

4 MT4 Khai thác và sử dụng được các cơ chế bảo vệ hệ thống thông tin 

5 MT5 Thiết kế xây dựng và triển khai các mô hình an ninh hệ thống 

6 MT6 
Có khả năng vận hành, quản trị và sử dụng các công nghệ an ninh 

hệ thống 

7 MT7 Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm và tự học 

8 MT8 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 

TT 
Mã CĐR học 

phần 
Tên chuẩn đầu ra[2] 
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(CLOx)[1] 

1 CLO1 
Nắm được các khái niệm cơ bản về an ninh mạng trên phương diện 

vật lý và logic 

2 CLO2 Nắm được các yêu cầu cơ bản cho một hệ thống an toàn 

3 CLO3 
Nhận dạng được các hình thức tấn công vào hệ thống: MAC, 

DHCP, ngộ độc ARP, giả mạo, quét mạng, DoS 

4 CLO4 Khai thác và sử dụng được các cơ chế bảo vệ hệ thống thông tin 

5 CLO5 Thiết kế xây dựng và triển khai các mô hình an ninh hệ thống 

6 CLO6 
Có khả năng vận hành, quản trị và sử dụng các công nghệ an ninh 

hệ thống 

7 CLO7 Có khả năng giải quyết một số vấn đề thực tế 

8 CLO8 Có khả năng làm việc theo nhóm và tự học 

9 CLO9 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

CLO1 X X         

CLO2 X X         

CLO3 X X         

CLO4 X X         

CLO5 X X X        

CLO6 X X         

CLO7 X X X        

CLO8 X    X   X  X 

CLO9 X      X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

(x2)/ thảo luận/ 

bài tập 

Tổng số 

1 Tổng quan về an ninh mạng 4 0 4 
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2 Tấn công mạng 6 6 12 

3 Bảo vệ mạng bằng tường lửa 4 4 8 

4 Hệ thống phát hiện xâm nhập 4 4 8 

TỔNG 18 12 30 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ AN NINH MẠNG 

   

1.1.  Khái niệm an ninh mạng 

1.2.  Đánh giá vấn đề an toàn, bảo mật hệ thống 

1.3.  Đánh giá trên phương diện vật lý 

1.4.  Đánh giá trên phương diện logic 

   

  CHƯƠNG 2 

  TẤN CÔNG MẠNG 

2.1.  Các kỹ thuật 

 2.1.1. Tấn công trực tiếp 

 2.1.2. Bắt gói tin 

 2.1.3. Tấn công MAC 
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 2.1.4. Tấn công DHCP 

 2.1.5. Tấn công ngộ độc ARP 

 2.1.6. Tấn công giả mạo 

 2.1.7. Quét mạng 

 2.1.8. Tấn công DoS 

2.2.  Phát hiện hệ thống bị tấn công 

   

  CHƯƠNG 3 

  BẢO VỆ MẠNG BẰNG TƯỜNG LỬA 

3.1.  Giới thiệu 

3.2.  Chức năng 

3.3.  Cấu trúc Firewall 

 3.3.1. Các thành phần của Firewall và cơ chế hoạt động 

 3.3.2. Cơ chế hoạt động 

 3.3.3. Phân loại Firewall 

 3.3.4. Kỹ thuật Firewall 

 3.3.5. Các mô hình Firewall 

   

  CHƯƠNG 4 

  HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP 

4.1.  Giới thiệu 

4.2.  Chức năng của IDS 

4.3.  Kiến trúc hệ thống IDS  

4.4.  Phân loại các hệ thống phát hiện xâm nhập 

4.5.  Phương thức hoạt động 

4.6.  Hệ thống Snort 

 

13. Tài liệu học tập 

Tài liệu chính 

TL1. Nguyễn Xuân Dũng, Bảo mật thông tin mô hình và ứng dụng, NXB Thống Kê 

– TPHCM 

TL2. Nguyễn Văn Khoa, Lê Thanh Tuấn, Lữ Đình Thái, Bảo mật và các kỹ thuật 

bảo vệ hệ thống máy tính, NXB Giao thông vận tải - Hồ Chí Minh 

Tài liệu tham khảo 
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TK1. Alberto Leon-Garcia and Indra Widjaja, Communication Networks: 

Fundamental Concepts and Key Architectures, McGraw-Hill 

14. Phê duyệt 

Tổ bộ môn 

 

 

 

Bùi Thị Thu Vĩ 

Trưởng khoa 

 

 

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh 
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Học phần: LẬP TRÌNH MẠNG 

1. Tên học phần: Lập trình mạng 

2. Tên tiếng Anh: Network Programming 

3. Số tín chỉ: 2 

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 24 tiết; thực hành: 26 tiết, tự học: 60 tiết 

5. Điều kiện tham gia học phần: đã học Mạng máy tính và Lập trình Java 

6. Loại học phần: tự chọn 

7. Mô tả tóm tắt học phần:  

Lập trình mạng là học phần được xây dựng nhằm cung cấp những kiến thức chính yếu cho 

các giai đoạn thiết kế và phát triển các ứng dụng mạng doanh nghiệp. Thông qua học phần, 

sinh viên sẽ có cơ hội ôn lại các khái niệm liên quan đến phần mềm, các qui trình phát triển 

phần mềm, các kĩ thuật cơ bản trong lập trình hướng đối tượng. Quan trọng hơn, học phần 

sẽ chú trọng đến các phương pháp truyền nhận dữ liệu qua mạng, quy trình thiết kế và xây 

dựng ứng dụng mạng theo hướng đồng bộ và bất đồng bộ. Môn học sẽ giới thiệu các kiến 

trúc phần mềm thông dụng cũng như giới thiệu một số phương pháp để đảm bảo tính linh 

hoạt cũng như khả năng mở rộng phần mềm trong tương lai. 

8. Mục tiêu học phần  

TT 

Mã mục tiêu 

học phần 

(MTx) 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Hiểu cách thức truyền nhận dữ liệu qua mạng thông qua các giao 

thức phổ biến 

2 MT2 
Nắm vững cách thức sử dụng Socket và các lớp hỗ trợ lập trình hệ 

thống mạng 

3 MT3 Nắm vững quy trình thiết kế và xây dựng ứng dụng mạng 

4 MT4 Có kỹ năng thiết kế các hệ thống ứng dụng mạng trong thực tế 

5 MT5 Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Java để xây dựng các ứng dụng mạng 

6 MT6 Có khả năng bảo trì và phát triển ứng dụng mạng trong thực tế 

7 MT7 Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm và tự học 

8 MT8 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

9. Chuẩn đầu ra của học phần 
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TT 

Mã CĐR học 

phần 

(CLOx)[1] 

Tên chuẩn đầu ra[2] 

1 CLO1 
Nắm vững cách thức sử dụng giao diện lập trình socket và các thư 

viện lập trình mạng 

2 CLO2 
Phát triển được ứng dụng mạng theo giao thức có sẵn hoặc xây 

dựng mới 

3 CLO3 Có khả năng giải quyết một số vấn đề thực tế 

4 CLO4 Có khả năng làm việc theo nhóm và tự học 

5 CLO5 Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp kỹ thuật 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CĐR học phần/ 

CĐR chương trình 

P
L

O
1

 

P
L

O
2

 

P
L

O
3

 

P
L

O
4

 

P
L

O
5

 

P
L

O
6

 

P
L

O
7

 

P
L

O
8

 

P
L

O
9

 

P
L

O
1
0

 

CLO1 X X         

CLO2 X X X        

CLO3 X X X        

CLO4 X X   X   X  X 

CLO5 X      X    

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 4 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên Chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực hành (x2)/ 

thảo luận/  

bài tập 

Tổng số 

1 Tổng quan về lập trình mạng 4 0 4 

2 Lập trình mạng dùng socket 6 8 12 

3 Lập trình mạng với java 8 14 8 

4 JDBC & ODBC 4 10 8 

 Các biện pháp bảo vệ 2 4  

TỔNG 24 36 30 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 
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- Sinh viên phải chủ động đọc tài liệu trước và chú ý những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu 

để nêu ra trước lớp; 

- Phải nắm chắc kiến thức đã học; 

- Làm các bài tập trong tài liệu và của giáo viên đưa ra; 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kì do giáo viên quy định. 

11. Đánh giá sinh viên 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thường xuyên Chuyên cần, tham gia hoạt động trên lớp 10% 

2 Điểm giữa kì Bài tập về nhà và bài thi giữa kì 30% 

3 Điểm cuối kì Bài thi cuối kì 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH MẠNG 

1.1.  Tổng quan 

1.2.  Phân bổ tài nguyên & Xử lý các quá trình song song 

1.3.  Vai trò của quá trình lập lịch 

1.4.  Quản lý bộ nhớ 

1.5.  Quản lý bộ nhớ phụ 

1.6.  Hệ thống quản lý File 

1.7.  Hệ thống quản lý thiết bị 

1.8.  Các biện pháp an toàn 

   

  CHƯƠNG 2 

  LẬP TRÌNH MẠNG DÙNG SOCKET 

2.1.  Khái niệm socket 

2.2.  Mô hình và qui trình giao tiếp mạng dùng socket 

2.3.  Thiết kế ứng dụng client-server 

2.4.  Các hàm hỗ trợ lập trình mạng trong Unix 
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