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(1) Học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2 (2,0) 

1.Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (Themes in 

Basic Fundamental pricipes of doctrine Marxism Lenin 1). 

- Mã số học phần: A05001. 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ. 

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết và 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Chính trị và Xã hội 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

- Giúp sinh viên nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 

về lĩnh vực triết học. 

- Hình thành thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng 

duy vật trong sinh viên. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Giúp sinh viên tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

5.2. Nâng cao trình độ tư duy nhận thức và hoạt động thực tiễn trong sinh viên. 

5.3. Biết vận dụng các nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin vào nghiên cứu 

các khoa học cụ thể. 

5.4. Nghiên cứu, nắm bắt, lý giải một cách đúng những sự kiện, hiện tượng phức 

tạp của đời sống xã hội. 

5.5. Nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin một cách 

nghiêm túc, khoa học. 

5.6. Biết trân trọng, giữ gìn những tinh hoa của nền triết học thế giới trong đó có 

triết học Mác-Lênin. 

5.7. Phê phán những quan điểm triết học dựa trên thế giới quan duy tâm thần bí, 

hoang đường, hư ảo. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

- Chủ nghĩa duy vật biện chứng. 

- Phép biện chứng duy vật. 

- Chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Vấn đề mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

-Khái niệm về chủ nghĩa Mác-Lênin 

- Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương 

pháp học tập, nghiên cứu môn học những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

3 5.1 

5.3 

5.7 
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Vấn đề 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1 Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật 

biện chứng  

1.2 Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa 

vật chất và ý thức 

7 5.1 

5.4 

5.7 

5.6 

 

Vấn đề 2: Phép biện chứng duy vật 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1 Phép biện chứng và phép biện chứng duy 

vật 

2.2 Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng 

2.3 Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện 

chứng duy vật 

2.4 Các qui luật cơ bản của phép biện chứng 

duy vật 

2.5 Lý luận nhận thức duy vật biện chứng 

10 5.2 

5.3 

5.4 

5.7 

 

Vấn đề 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1 Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật 

quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển 

của lực lượng sản xuất. 

Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc 

thượng tầng. 

3.2 Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và 

tính độc lập tương đối của ý thức xã hội. 

3.3 Hình thái kinh tế xã hội và quá trình lịch sử 

tự nhiên của sự phát triển của các hình thái kinh 

tế - xã hội. 

3.4 Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng 

xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã 

hội có đối kháng giai cấp. 

3.5 Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về 

con người và vai trò sáng tạo của quần chúng 

nhân dân. 

10 5.2 

5.3 

5.4 

5.7 

 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 
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1 3    6 9 

2 7    14 21 

3 10    20 30 

4 10    20 30 

Tổng 30    60 90 

 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá quá trình dạy và học 

10.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

10.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
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11. Tài liệu học tập 

TT 
Tên tác 

giả 
Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục 

đích sử 

dụng 

1 
 Giáo trình chủ nghĩa 

duy vật lịch sử 
2002 

Nxb. Chính 

trị quốc gia  

Thư viện Học 

2 
 Giáo trình chủ nghĩa 

duy vật biện chứng 
2002 

Nxb. Chính 

trị quốc gia  

Thư viện Học 

3 

 Giáo trình triết học 

Mác-Lênin 

(dùng trong các 

trường Đại học, Cao 

đẳng), 

2006 

Nxb.Chính 

trị quốc gia 

Thư viện Học 

4 

 Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-

Lênin 

2009 

Nxb.Chính 

trị quốc gia 

Thư viện Học 

5 

 Một số chuyên đề về 

Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 

2008 

Nxb.Lý luận 

chính trị 

Thư viện Học 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm Semina đầy đủ theo yêu 

cầu của giảng viên. 
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(2) Học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3(3,0) 

1.Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (Themes in 

Basic Fundamental pricipes of doctrine Marxism Lenin 2)  

- Mã số học phần: A05002 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ 

- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết và 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Chính trị và xã hội 

3. Điều kiện tiên quyết: A05001 

4. Mục tiêu của học phần: 

 - Nhằm trang bị cho sinh viên nắm được một cách có hệ thống những quy luật 

kinh tế của chủ nghĩa tư bản và những tri thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội. 

- Nhận thức được quy luật tiến hóa của xã hội loài người quá độ từ chủ nghĩa tư 

bản lên chủ nghĩa xã hội. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

51. Giúp sinh viên tiếp cận với những học thuyết kinh tế chính trị và học thuyết 

về chủ nghĩa xã hội của Mác, Ăngghen và Lênin. 

5.2. Nâng cao trình độ tư duy kinh tế và tư duy chính trị - xã hội trong thời kỳ 

quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 

5.3. Biết vận dụng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

5.4. Củng cố niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

5.5. Nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin một cách 

nghiêm túc, khoa học. 

5.6. Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ vững 

chắc chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng ta. 

5.7. Phê phán những quan điểm sai trái, thù địch chống độc lập dân tộc và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

- Học thuyết giá trị. 

- Học thuyết giá trị thặng dư. 

- Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

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

XHCN. 

- Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. 
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7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Vấn đề 4. Học thuyết giá trị                                                              

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản 

xuất hàng hóa 

4.2 Hàng hóa 

4.3 Tiền tệ 

4.4 Qui luật giá trị 

10  

4.1.1 

4.3.1 

4.2.1 

 

Vấn đề 5. Học thuyết giá trị thặng dư                                                         

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1 Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản 

5.2 Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong 

xã hội tư bản 

5.3 Tiền công trong tư bản chủ nghĩa 

5.4 Quá trình lưu thông của tư bản và giá trị 

thặng dư 

5.5 Các hình thái tư bản và các hình thức biểu 

hiện của giá trị thặng dư 

15  

4.1.1 

4.3.1 

4.2.1 

 

Vấn đề 6. Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc 

quyền nhà nước              

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1 Chủ nghĩa tư bản độc quyền 

6.2 Chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước 

6.3 Những nét mới trong sự phát triển của chủ 

nghĩa tư bản hiện đại 

6.4 Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của 

chủ nghĩa tư bản 

5  

4.1.1 

4.3.1 

4.2.1 

 

Vấn đề 7. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng  xã hội chủ nghĩa             

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

7.2 Cách mạng xã hội chủ nghĩa 

7.3 Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ 

nghĩa  

5  

4.1.2 

4.2.1 

4.3.3 

 

Vấn đề 8. Những vấn đề chính trị - xã hội có tính qui luật trong tiến trình cách mạng 

xã hội chủ nghĩa                                                                                            

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

8.1 Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

Nhà nước và Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

8.2 Xây dựng nền ăn hóa xã hội chủ nghĩa 

8.3 Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo 

5 4.2.1 

4.2.2 

4.3.2 
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Vấn đề 9. Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng                      

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

9.1 Chủ nghĩa xã hội hiện thực 

9.2 Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ 

nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó 

9.3 Triển vọng của chủ nghĩa xã hội 

5 4.2.2 

4.3.3 

4.3.2 

 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

4 10    20 30 

5 15    30 45 

6 5    10 15 

7 5    10 15 

8 5    10 15 

9 5    10 15 

 45    90 135 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau: 

Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 
Điểm thi kết thúc học 

phần 
Thi viết (60 phút) 50% 

10.2. Cách tính điểm 

Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  
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- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

1 

 Giáo trình Kinh tế 

chính trị Mác-

Lênin 

2006 

Nxb. Chính 

trị quốc gia  

Thư viện Học 

2 

 Giáo trình Chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học 

2006 

Nxb. Chính 

trị quốc gia  

Thư viện Học 

3 

 Hướng dẫn học 

tập môn Kinh tế 

chính trị Mác-

Lênin 

2006 

Nxb.Thống 

kê 

Thư viện Học 

4 

 Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 

2009 

Nxb.Lý luận 

chính trị 

Thư viện Học 

5 

 Một số chuyên đề 

về Những nguyên 

lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 

2008 

Nxb.Lý luận 

chính trị 

Thư viện Học 

6 

Ban Tư 

tưởng – 

Văn hóa 

Trung 

ương 

Tài liệu nghiên 

cứu Nghị quyết 

Đại hội X của 

Đảng (dùng cho 

cán bộ Đảng viên 

2009 

Nxb Chính 

trị quốc gia 

Thư viện Tham 

khảo 
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cơ sở) 

7 

Ban Tư 

tưởng – 

Văn hóa 

trung ương 

Tài liệu nghiên 

cứu Nghị quyết 

của Đảng (dùng 

cho cán bộ Đảng 

viên cơ sở) 

2008 

Nxb.Lý luận 

chính trị 

Thư viện Tham 

khảo 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm Semina đầy đủ theo yêu 

cầu của giảng viên. 
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(3) Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(2,0) 

1. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology) 

- Mã số học phần: A05003 

- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ 

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Chính trị và xã hội 

3. Điều kiện tiên quyết: A05002 

4. Mục tiêu của học phần:  

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ 

Chí Minh. Hình thành cho sinh viên 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. Sinh viên được nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung 

thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức 

được vai trò, giá trị 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 và xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Cùng với học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo lập những hiểu biết về nền tảng 

tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng nước ta. 

5.2. Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa 

Hồ Chí Minh. 

5.3. Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. 

5.4. Biết vận dụng TTHCM vào thực tiễn cuộc sống. 

5.5. Củng cố niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

5.6. Hiểu đúng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 

nước ta. 

5.7. Đấu tranh chống lại sự xuyên tạc của các thế lực thù địch về nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. 

5.8. Hiểu rõ vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã 

hội chủ nghĩa. Có lối sống lành mạnh, nâng cao đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1 trình bày về cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 

7 trình bày những nội dung cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học, 

cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí 

Minh. Cùng với môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, môn Tư 

tưởng Hồ Chí Minh tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành 
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động của Đảng và cách mạng nước ta, tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về 

chủ nghĩa Mác-Lênin, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Vấn đề mở đầu. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1. Đối tượng nghiên cứu  

2. Phương pháp nghiên cứu  

3. Ý nghĩa của việc học tập môn học 

2 5.1;  5.3 

5.4; 5.5; 5.8 

 

Vấn đề 1. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1 Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.2 Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

1.3 Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 

4 5.1; 5.2; 5.3 

5.4; 5.5 

5.7; 5.8 

Vấn đề 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc 

2.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải 

phóng dân tộc.  

4 5.1; 5.2;  

5.4; 5.5 

 

Vấn đề 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt 

Nam 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt 

Nam. 

3.2 Con đường, biện pháp quá độ CNXH ở VN 

4 5.1; 5.2; 5.4 

5.5; 5.6; 5.8 

Vấn đề 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1 Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và 

bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam . 

4.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng 

Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. 

4 5.1; 5.2; 5.4 

5.7 

Vấn đề 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 

tộc 

5.2 Tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết quốc tế 

4 5.1; 5.2; 5.7 

 

Vấn đề 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1 Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền là chủ 

và làm chủ của nhân dân  

3 5.1; 5.2; 5.4 

5.5; 5.6; 5.7 
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6.2 Quan niệm của Hồ Chí Minh về thống nhất 

giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân 

dân và tính dân tộc của nhà nước 

Vấn đề 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1 Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh 

về văn hóa 

7.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

7.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con 

người mới 

6 5.2; 5.3; 5.4; 5.6 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 2    4 6 

2 4    8 12 

3 4    8 12 

4 5    10 15 

5 5    10 15 

6 4    8 12 

7 6    12 18 

 30    60 90 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự đầy đủ kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra viết trên lớp 40% 

3 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết 50% 
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10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo 

thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến 

một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường. 

11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

1 

 Giáo trình tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh 

2012 

Nxb. Chính 

trị quốc gia  

Thư viện Học 

2 

 Giáo trình Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh 

2003 

Nxb. Chính 

trị quốc gia  

Thư viện Học 

3 
 Hồ Chí Minh – 

Tiểu sử 
2009 

Nxb.Thống 

kê 

Thư viện Học 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm Semina đầy đủ theo yêu 

cầu của giảng viên. 
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(4) Học phần: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3(3,0) 

1. Tên học phần: Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

(Revolutionary way of communist Party of VietNam) 

- Mã số học phần: A05004 

- Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ 

- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Chính trị và Xã hội 

3. Điều kiện tiên quyết: A05003 

4. Mục tiêu của học phần:  

Nội dung học phần trình bày về đường lối do Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo 

cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Qua đó, cung cấp cho sinh viên những 

hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu 

tiên của Đảng; Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Đường lối kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); Đường lối công 

nghiệp hóa; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và 

giải quyết các vấn đề xã hội; Đường lối đối ngoại. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu và vận dụng trong quá trình học tập về xác định đối tượng, nhiệm vụ, 

phương pháp, ý nghĩa của việc học tập môn học. 

5..2. Nắm được sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam 

5.3. Nhận diện được những cơ sở để Đảng hoạch định đường lối, quan điểm, chủ 

trương của Đảng. 

5 .4. Nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng qua các thời kỳ lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ 

đổi mới trên một số lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, đối ngoại. 

5.5. Kỹ năng khai thác thông tin, giải quyết vấn đề. 

5.6. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

5.7. Kỹ năng làm việc nhóm. 

5.8. Có thái độ học tập nghiêm túc, chăm chỉ. 

5.9. Tự hào về những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của 

Đảng. 

5.10. Tin tưởng và góp phần tuyên truyền, thực hiện đường lối, chủ trương của 

Đảng hiện nay 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Nội dung của học phần trình bày các phần chính như sau: 

- Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

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

- Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 
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- Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-

1975). 

- Đường lối công nghiệp hóa. 

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

- Đường lối xây dựng Hệ thống chính trị. 

- Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội. 

- Đường lối đối ngoại 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Vấn đề mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1 Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc 

học tập môn học 

2 5.1; 5.5; 

5.8 

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

Đảng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1 Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

1.2 Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh 

chính trị đầu tiên của Đảng 

1 5.1; 5.5; 

5.8 

Vấn đề 2. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1 Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 

1939 

2.2 Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 

1945 

4 45.1; 5.5; 

5.8 

Vấn đề 3. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945-1975) 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1 Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 

(1945-1954) 

3.2 Đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống 

nhất đất nước (1954-1975) 

6 5.3;5.4; 5.6; 5.8; 5.9 

Vấn đề 4. Đường lối công nghiệp hóa 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1 Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới  

4.2 Công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới 

5 5.3; 5.4  

Vấn đề 5. Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1 Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị 

trường  

5.2 Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 

6 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 

5.8; 5.9; 5.10 

Vấn đề 6. Đường lối xây dựng Hệ thống chính trị 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1 Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời 

kỳ trước đổi mới (1975-1986) 

6.2 Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời 

kỳ đổi mới 

6 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 

5.8; 5.9; 5.10 

Vấn đề 7. Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1 Quá trình nhận thức và nội dung đường lối 

xây dựng và phát triển nền văn hóa  

7.2 Quá trình nhận thức và chủ trương giải 

quyết các vấn đề xã hội 

6 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 

5.8; 5.9; 5.10 

Vấn đề 8. Đường lối đối ngoại 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

8.1 Đường lối ngoại giao thời kỳ trước đổi mới 

(1975-1985) 

8.2 Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc 

tế thời kỳ đổi mới 

6 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 

5.8; 5.9; 5.10 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 2    4 6 

2 4    8 12 

3 4    8 12 

4 5    10 15 

5 5    10 15 

6 4    8 12 

7 6    12 18 

 30    60 90 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

Phòng chiếu, máy chiếu, internet 
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9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự đầy đủ kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra viết trên lớp 40% 

3 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết 50% 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo 

thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến 

một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường. 

11. Tài liệu học tập: 

TT 
Tên tác 

giả 
Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

1 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Giáo trình Đường 

lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

2013 

Nxb. Chính 

trị quốc gia  

Thư viện Học 

2 
 Văn kiện Đảng 

Toàn tập 
 

Nxb. Chính 

trị quốc gia  

Thư viện Tham 

khảo 

3 

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội 

Một số chuyên đề 

về Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

 

2008 

Nxb. Chính 

trị quốc gia 

Thư viện Tham 

khảo 

4 
 Hồ Chí Minh 

Toàn tập 
2000 

Nxb Chính 

trị quốc gia 

Thư viện Tham 

khảo 

5 
Bộ giáo 

dục và 

Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản 

2005, 

2006, 

Nxb Chính 

trị quốc gia 

Thư viện Tham 

khảo 
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TT 
Tên tác 

giả 
Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Đào tạo Việt Nam 2007 

6 

Học Viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Hệ lý 

luận chính trị cao 

cấp) 

2002 

Nxb Chính 

trị quốc gia 

Thư viện Tham 

khảo 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm Semina đầy đủ theo yêu 

cầu của giảng viên. 
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(5) Học phần: Pháp luật đại cương 2(2,0) 

1. Tên học phần: Pháp luật đại cương (Basic law) 

- Mã số học phần: A05005. 

- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ. 

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Sư phạm. 

3. Điều kiện tiên quyết: Không. 

4. Mục tiêu của học phần: 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp 

luật, quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp 

luật và biện pháp cưỡng chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung các ngành 

luật cơ bản và quan trọng của nhà nước Việt Nam hiện nay; nhằm rèn luyện cho người 

học sống và làm việc theo pháp luật. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Nắm được một số khái niệm cơ bản về pháp luật, luật hình sự, luật hôn nhân và 

gia đình… 

5.2. Hiểu được các văn bản pháp luật của nhà nước và các quy định của các bộ luật. 

5.3. Có khả năng phân tích, tổng hợp kiến thức cơ bản về Nhà nước, pháp luật, luật 

hình sự, luật hành chính... 

5.4. Vận dụng được các kiến thức về pháp luật, luật hình sự, luật hành chính… vào 

thực tế. 

5.5. Phát huy khả năng làm việc độc lập của người học và tinh thần hợp tác nhóm có 

hiệu quả. 

5.6. Nghiêm túc tìm hiểu các vấn đề pháp luật và có sự yêu thích tìm hiểu thêm những 

kiến thức khác có liên quan đến môn học này. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Nội dung của học phần gồm:  

- Bản chất Nhà nước và Pháp luật. 

- Quy phạm pháp luật và Văn bản quy phạm pháp luật. 

- Quan hệ pháp luật. 

- Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. 

- Ngành luật Nhà nước. 

- Luật Phòng chống tham nhũng. 

- Ngành luật Hành chính. 

- Ngành luật Hình sự và Luật Tố tụng hình sự. 

- Ngành luật Dân sự và Luật Tố tụng dân sự. 

- Ngành Luật Hôn nhân và Gia đình. 

- Ngành luật Kinh doanh thương mại. 

- Ngành Luật Lao động. 
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7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Vấn đề Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

Vấn đề 1: Bản chất Nhà nước và Pháp 

luật. 

1 5.1; 5.2 

5.3; 5.4; 

5.5; 5.6 

Vấn đề 2: Quy phạm pháp luật và Văn 

bản quy phạm pháp luật. 

4 5.1; 5.2 

5.3; 5.4; 

Vấn đề 3: Quan hệ pháp luật. 1 5.1; 5.2 

5.3; 5.4; 

5.5; 5.6 

Vấn đề 4: Vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lý. 

3 5.1; 5.2 

5.3; 5.4; 

5.5; 5.6 

Vấn đề 5: Ngành luật Nhà nước. 2 5.1; 5.2 

5.3; 5.4; 

5.5; 5.6 

Vấn đề 6: Luật Phòng chống tham 

nhũng. 

2 5.1; 5.2 

5.3; 5.4; 

5.5; 5.6 

Vấn đề 7: Ngành luật Hành chính. 2 5.1; 5.2 

5.3; 5.4; 

5.5; 5.6 

Vấn đề 8: Ngành luật Hình sự và Luật 

Tố tụng hình sự. 

4 5.1; 5.2 

5.3; 5.4; 

5.5; 5.6 

Vấn đề 9: Ngành luật Dân sự và Luật Tố 

tụng dân sự. 

4 5.1; 5.2 

5.3; 5.4; 

5.5; 5.6 

Vấn đề 10: Ngành Luật Hôn  nhân và Gia 

đình. 

2 5.1; 5.2 

5.3; 5.4; 

5.5; 5.6 

Vấn đề 11: Ngành luật Kinh doanh thương 

mại. 

2 5.1; 5.2 

5.3; 5.4; 

5.5; 5.6 

Vấn đề 12: Ngành Luật Lao động. 3 5.1; 5.2 

5.3; 5.4; 

5.5; 5.6 
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8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Vấn đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 1    2 3 

2 4    8 12 

3 1    2 3 

4 3    6 9 

5 2    4 6 

6 2    4 6 

7 2    4 6 

8 4    8 12 

9 4    8 12 

10 2    4 6 

11 2    4 6 

12 3    6 9 

 30    60 90 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.  

- Thực hiện đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.  

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá quá trình dạy và học 

10.1 Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị 

bài tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 

danh 

5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành 

nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài 

tập nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 
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5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, thực 

hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 

50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

11. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

1 Lê Minh Toàn 
Pháp luật Đại 

cương 
2011 

Nhà xuất bản 

CTQG. 

Thư viện Học 

2 
Trường ĐH 

Luật Hà Nội 

Giáo trình Lý luận 

NN&PL 
2009 

Nhà xuất bản 

Tư pháp 

Thư viện Học 

3 
Quốc Hội Hiến pháp 

2013 
Nhà xuất bản 

CTQG. 

Thư viện Tham 

khảo 

4 
Quốc Hội Bộ luật hình sự 

2010 
Nhà xuất bản 

CTQG. 

Thư viện Tham 

khảo 

5 
Quốc Hội Bộ luật dân sự 

2005 
Nhà xuất bản 

CTQG. 

Thư viện Tham 

khảo 

6 
Quốc Hội Luật hôn nhân và 

gia đình 
2000 

Nhà xuất bản 

CTQG. 

Thư viện Tham 

khảo 

7 Quốc Hội Luật doanh nghiệp 2005 Nhà xuất bản Thư viện Tham 
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CTQG. khảo 

8 
Quốc Hội Bộ Luật lao động 

2012 
Nhà xuất bản 

CTQG. 

Thư viện Tham 

khảo 

9 
Quốc Hội Luật xử lý vi 

phạm hành chính 
2012 

Nhà xuất bản 

CTQG. 

Thư viện Tham 

khảo 

10 
Quốc Hội Luật phòng chống 

tham nhũng 
2013 

Nhà xuất bản 

CTQG. 

Thư viện Tham 

khảo 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu 

của giảng viên. 
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(6) Học phần: Thực hành văn bản Tiếng Việt 2(2,0) 

1. Tên học phần: Thực hành văn bản Tiếng Việt (Practice Vietnamese) 

- Mã số học phần: A05013 

- Số tính chỉ học phần: 02 tín chỉ 

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Sư phạm 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: Kết thúc học phần, sinh viên hiểu được những kiến thức về 

chữ viết, chính tả tiếng Việt; Hiểu được chức năng, phương thức cấu tạo từ và các lớp 

từ trong tiếng Việt; các thành phần câu và một số kiểu câu sai và cách  sửa. Hiểu kiến 

thức về một số văn bản tiếng  Việt,  các hệ thao tác tiếp  nhận, tạo lập văn bản và soạn 

thảo văn bản. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Biết xác định đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ của các nhân tố 

giao tiếp. 

5.2. Phân biệt chính xác các tiểu loại văn bản khoa học. 

5.3. Biết đọc, hiểu chính xác thấu đáo các thuật ngữ, khái niệm khoa học. 

5.4. Vận dụng các khái niệm liên quan về giao tiếp, văn bản vào hoạt động thực 

tiễn (sinh hoạt, học tập, nghiên cứu khoa học và công việc). 

5.5. Chủ động, tự tin trong phân tích, tổng hợp tri thức khoa học. 

5.6. Sử dụng từ ngữ chính xác, phù hợp; biết tổ chức, sắp xếp nội dung văn bản 

logic khoa học. 

5.7. Có tư duy logic, vận dụng sáng tạo các Chủ đề Khoa học vào thực tiễn 

5.8.  Biết nhận diện đúng, nhanh các lỗi trong văn bản. 

5.9 Vận dụng tốt kiến thức về tiếng để sửa chữa các loại lỗi trong văn bản. 

5.10. Nâng cao tinh thần học tập, tích cực hoạt động giao tiếp. 

5.11. Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Quan hệ giao tiếp, 

phương pháp tiếp nhận văn bản khoa học, qui trình tạo lập một văn bản khoa học, thực 

hành viết văn bản khoa học, những lỗi thường gặp khi tạo lập văn bản khoa học. 

7. Cấu trúc nội dung học phần 

Vấn đề 1. Khái quát về văn bản, mối quan hệ giữa giao tiếp và văn bản 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1 Nắm được khái niệm chung, mối quan hệ 

giữa giao tiếp - văn bản. 

1.2 Nhận diện và phân biệt được các phong cách 

VB 

1.3 Hiểu rõ đặc trưng, chức năng, công dụng của 

văn bản khoa học. 

3 5.1; 5.2; 

5.4 

 



26 

 

Vấn đề 2. Phương pháp tiếp nhận văn bản khoa học, thực hành. 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1 Biết nhận diện đề tài, chủ đề và các thành tố 

giao tiếp của VBKH. 

2.2 Phát hiện chính xác, nhanh nhạy các nội 

dung cơ bản của VBKH.  

2.3 Nắm vững nội dung VBKH thông qua các 

hình thức tóm tắt VB. 

2.4 Làm chủ các thao tác trong quá trình diễn 

ngôn (thuyết trình, tổng thuật KH). 

9 5.2; 5.4; 

5.5 

Vấn đề 3. Phương pháp tiếp nhận văn bản khoa học, thực hành. 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1 Định hướng đúng đối tượng, nội dung và 

mục đích giao tiếp của VB. 

3.2 Nắm vững các bước trong qui trình tạo lập 

VBKH (định hướng, lập đề cương, viết và liên 

kết đoạn, kiểm tra VB)..  

3.3 Hiểu rõ vai trò, chức năng, bản chất của lập 

luận và các phép  liên kết trong VB. 

3.4 Phân biệt được các loại đoạn văn, dạng đề 

cương VB. 

12 5.6; 5.7; 

5.9 

Vấn đề 4. Những lỗi thường gặp khi tạo lập văn bản khoa học 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1 Thấy được nguyên nhân dẫn đến mắc lỗi khi 

xây dựng VB. 

3.2 Nắm vững qui cách dùng từ viết câu, dựng 

đoạn và chính tả trong tiếng Việt để sửa các lỗi 

khi kiểm tra VB. 

6 5.8; 5.10; 

5.11 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 

Lên lớp Thực 

hành, thực 

tập, tiểu 

luận 

Tự  

nghiên 

cứu  
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

1 3    6 9 

2 9    18 27 

3 12    24 36 

4 6    12 18 

 30    60 90 
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8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

Phòng chiếu, máy chiếu, internet. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

10.1. Cách đánh giá 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự/tổng số tiết 5%  

2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài tập 

được giao 

10%  

3 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/thuyết minh/… 

- Được nhóm xác nhận có 

tham gia 

15%  

4 Điểm thi giữa kỳ - Bài tập nhóm (60 phút) 20%  

5 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết (90 phút) 

- Bắt buộc dự thi 

50%  

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ 

số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo 

quy định về công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
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11. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

1 Nguyễn Minh 

Thuyết, 

Nguyễn Văn  

Hiệp 

Tiếng Việt 

thực hành (Q1) 

2004 Nhà xuất 

bản Giáo 

dục. 

Thư 

viện 

Học 

2 Bùi M. Toán, 

Lê A, Đỗ V. 

Hùng 

Tiếng Việt 

thực hành (Q2) 

2002 Nhà xuất 

bản Giáo 

dục. 

Thư 

viện 

Học 

3 Trần Ngọc 

Thêm 

Hệ thống liên 

kết văn bản 

tiếng Việt 

1985 Nhà xuất 

bản 

KHXH 

Thư 

viện 

Tham 

khảo 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của 

giảng viên. 
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(7) Học phần: Sinh thái học môi trường 2(2,0) 

1. Tên học phần: Sinh thái học môi trường (Environmental ecology) 

- Mã số học phần: H06001 

- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ 

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Tài nguyên- Môi trường 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Sinh thái học môi 

trường: giới thiệu một số hệ sinh thái điển hình liên quan đến bảo vệ môi trường; Chỉ 

thị sinh thái môi trường; Đa dạng của sinh học và tuyệt chủng; Ô nhiễm môi trường và 

các hệ quả hệ sinh thái.  

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu vai trò của sinh thái học môi trường. 

5.2. Phân tích mối liên hệ giữa sinh vật với môi trường, các nguyên nhân chính gây 

mất đa dạng sinh học, các nguyên nhân gây suy thoái môi trường. 

5.3. Phân biệt các loại chỉ thị sinh học đất, nước, không khí. 

5.4. Phân biệt diễn thế nguyên sinh & diễn thế thứ sinh. 

5.5. Phân tích mối quan hệ giữa suy thoái môi trường & diễn thế sinh thái.  

5.6. Hiểu các Chủ đề về môi trường đất, môi trường nước tại Việt Nam. 

5.7. Hiểu vai trò, đặc điểm của hệ sinh thái đô thị, đô thị sinh thái, hệ sinh thái môi 

trường nông thôn. 

5.8. Phân tích các chủ đề môi trường nông thôn. 

5.9. Phân biệt các phân vùng sinh thái nông nghiệp Việt Nam. 

5.10. Ứng dụng của các nguyên lý sinh thái trong bảo vệ môi trường. 

5.11. Kỹ năng vẽ & phân tích các chu trình sinh địa hóa chủ yếu. 

5.12. Kỹ năng lựa chọn sinh vật chỉ thị cho từng thành phần môi trường. 

5.13. Kỹ năng đề xuất các biện pháp nhằm bảo tồn các nguồn gen quý hiếm, có 

nguy cơ bị tuyệt chủng, giải quyết các chủ đề môi trường của đô thị. 

5.14. Có thái độ tích cực trong việc vận dụng các kiến thức của học phần vào các 

môn học khác. 

5.15.  Ý thức được trách nhiệm tích lũy kiến thức để góp phần bảo vệ môi trường ở 

khu vực mình đang sinh sống cũng như góp phần bảo vệ các nguồn gen quý hiếm có 

nguy cơ bị tuyệt chủng. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức thuộc các nội dung sau: 

- Các nguyên lý sinh thái và ứng dụng trong môi trường 

- Các chu trình tuần hoàn sinh địa hóa. 

- Đa dạng sinh học. 

- Chỉ thị môi trường sinh thái. 

- Suy thoái môi trường & diễn thế sinh thái. 
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- Sinh thái môi trường đất, nước. 

- Sinh thái đô thị & đô thị sinh thái. 

- Sinh thái đô thị & đô thị sinh thái 

7. Cấu trúc nội dung học phần: Lý thuyết và thực hành 

Vấn đề 1. Các khái niệm chung 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1 Các khái niệm chung  

1.2 Các phân môn của sinh thái môi trường  

1.3 Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của sinh 

thái môi trường 

1.4 Phương pháp nghiên cứu của sinh thái môi 

trường 

3 5.1; 5.2; 5.14; 5.15 

Vấn đề 2. Các nguyên lý sinh thái và ứng dụng trong môi trường 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1 Sinh vật với môi trường 

2.2 Sinh thái quần thể 

2.3 Sinh thái quần xã 

2.4 Hệ sinh thái 

3 5.1; 5.2; 5.10; 5.14; 

5.15 

Vấn đề 3. Các chu trình tuần hoàn sinh địa hóa 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1 Các khái niệm chung 

3.2 Cấu trúc của các chu trình sinh địa hóa 

3.3 Các chu trình sinh địa hóa  

3 5.1; 5.2; 5.11; 5.14; 

5.15 

Vấn đề 4. Đa dạng sinh học 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1 Các khái niệm chung 

4.2 Hiện trạng suy giảm đa dạng sinh học ở 

Việt Nam & thế giới, nguyên nhân và biện 

pháp khắc phục 

3 5.1;  5.2; 5.14; 5.15 

Vấn đề 5. Chỉ thị môi trường sinh thái 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1 Các khái niệm cơ bản 

5.2 Phương pháp chọn lựa sinh vật chỉ thị  

5.3 Phân loại chỉ thị sinh học 

3 5.3;  5.12; 5.14; 

5.15 

Vấn đề 6. Suy thoái môi trường & diễn thế sinh thái 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1 Suy thoái môi trường (STMT) 

6.2 Diễn thế sinh thái 

6.3 Mối quan hệ giữa STMT & diễn thế sinh 

thái 

4 5.2; 5.4; 5.5; 5.14; 

5.15 
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Vấn đề 7. Sinh thái môi trường đất, nước 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1 Sinh thái môi trường đất  

7.2 Sinh thái môi trường nước 

4 5.6; 5.14; 5.15 

Vấn đề 8. Sinh thái đô thị & đô thị sinh thái 

Nội dung Số tiết Mục tiêu 

7.1 Khái niệm về hệ sinh thái (HST) đô thị  

7.2 Đặc điểm, cấu trúc & chức năng của HST 

đô thị 

8.3 Đô thị sinh thái, đặc điểm & các nguyên tắc 

xây dựng đô thị sinh thái 

8.4 Đô thị hóa & hệ quả của quá trình đô thị 

hóa 

8.5 Một số Chủ đề cấp bách trong đô thị & 

hướng giải quyết 

4 5.7; 5.13; 5.14; 5.15 

Vấn đề 9. Sinh thái đô thị & đô thị sinh thái 

Nội dung Số tiết Mục tiêu 

9.1 Đặc trưng chủ yếu của sinh thái môi trường 

(STMT) nông thôn 

9.2 Cấu trúc & chức năng của sinh thái môi 

trường nông thôn  

9.3 Phân vùng sinh thái nông nghiệp Việt Nam 

3 5.7; 5.8; 5.9 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 3    6 9 

2 3    6 9 

3 3    6 9 

4 3    6 9 

5 3    6 9 

6 4    8 12 

7 4    8 12 

8 4    8 12 

9 3    6 9 

 30    60 90 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 
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Phòng chiếu, máy chiếu, internet. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết 

quả. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng 

số 
Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 4.3 

2 Điểm bài tập 
Số bài tập đã làm/số bài tập được 

giao 
10% 

4.1, 4.2 

3 Điểm bài tập nhóm 

- Báo cáo 

- Được nhóm xác nhận có tham 

Gia 

10% 

4.1, 4.2 

4 
Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 
- Thi viết (45 phút) 20% 

4.1, 4.2 

5 
Điểm  thi  kết  thúc 

học phần 

- Thi viết (60 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 

100% giờ thực hành 

- Bắt buộc dự thi 

 

 

 

50% 

4.1, 4.2, 4.3 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến 

một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 
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Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

1 Lê Huy Bá Sinh thái môi 

trường học cơ 

bản 

2005 NXB Đại 

học quốc gia 

HCM. 

Thư viện Học 

2 Lê Huy Bá, 

Lâm Minh 

Triết  

Sinh thái môi 

trường ứng 

dụng 

2005 NXB Khoa 

học Kỹ thuật 

Thư viện Học 

3 Lê Văn Khoa Khoa học môi 

trường 

2004 Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Thư viện Tham 

khảo 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của 

giảng viên 
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(8) Học phần: Logic đại cương 2(2,0) 

1. Tên học phần: Logic học đại cương (General Logics) 

- Mã số học phần : A05014 

- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần : 30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học.  

2. Đơn vị phụ trách học phần:  

 - Khoa: Chính trị-Xã hội 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: Người học nắm bắt được những quy luật và hình thức của tư 

duy chính xác, góp phần nâng cao trình độ tư duy, tạo thói quen suy nghĩ khoa học.  

Giúp sinh viên nâng cao tư duy chính xác vận dụng trong học tập,nghiên cứu. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu được  những quy luật và hình thức của tư duy chính xác, góp phần nâng 

cao trình độ tư duy, tạo thói quen suy nghĩ khoa học.: 

5.2. Giúp sinh viên nâng cao tư duy chính xác vận dụng trong học tập,nghiên cứu.  

5.3. Nghiêm túc trong lập luận.  

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Học phần gồm 06 chương. Chương một nghiên cứu đối tượng, lịch sử phát triển và 

ý nghĩa logic học. Từ chương 2 nghiên cứu khái niệm, phán đoán, suy luận, giả thuyết, 

chứng minh, bác bỏ và các quy luật cơ bản của tư duy. 

7. Cấu trúc nội dung học phần:  

7.1. Lý thuyết 

Vấn đề 1. Đối tượng, lịch sử phát triển và ý nghĩa của logic học   

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1 Thuật ngữ Logic 

1.2 Logic học là gì ? 

1.3 Đối tượng nghiên cứu của Logic học 

1.4 Logic hình thức và Logic biện chứng 

1.5 Lịch sử phát triển của Logic học. 

1.6 Ý nghĩa của việc nghiên cứu Logic học 

2 5.1, 5.2, 5.3 

Vấn đề 2. Đối tượng, lịch sử phát triển và ý nghĩa của logic học   

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1 Khái niệm là gì? 

2.2 Hình thức ngôn ngữ biểu thị khái niệm 

2.3 Kết cấu logic của khái niệm 

2.4 Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của 

khái niệm. 

2.5 Các loại khái niệm 

2.6 Quan hệ giữa các khái niệm 

2.7 Các phép logic xử lý khái niệm. 

7 5.1, 5.2, 5.3 

Vấn đề 3. Phán đoán   
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1 Phán đoán là gì? 

3.2 Phán đoán và câu. 

3.3 Phân loại phán đoán (phán đoán đơn, phán 

đoán phức)  

7 5.1, 5.2, 5.3 

Vấn đề 4. Suy luận   

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1 Suy luận là gì ? 

4.2 Kết cấu logic của suy luận. 

4.3 Phân loại suy luận (suy luận diễn dịch, suy 

luận quy nạp 

7 5.1, 5.2, 5.3 

Vấn đề 5. Giả thuyết, chứng minh, bác bỏ   

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1 Giả thuyết  

5.2 Chứng minh 

5.3 Bác bỏ 

3 5.1, 5.2, 5.3 

Vấn đề 6. Các quy luật cơ bản của tư duy 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1 Quy luật đồng nhất 

5.2 Quy luật phi mâu thuẫn 

5.3 Quy luật gạt bỏ cái thứ ba 

5.4 Quy luật lý do đầy đủ. 

7 5.1, 5.2, 5.3 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 2    4 6 

2 7    14 21 

3 7    14 21 

4 7    14 21 

5 7    14 21 

Tổng 30    60 90 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

Phòng chiếu, máy chiếu, internet. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên:  

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.  
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- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:  

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra viết trên lớp 40% 

3 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi viết ( 60 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết. 

- Bắt buộc dự thi.  

50% 

10.2. Cách tính điểm  

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến 

một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục 

đích sử 

dụng 

1 Hoàng Chúng Logic học 

phổ thông 

1994 Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Thư viện Học 

2 Vương Tất 

Đạt 

Logic học đại 

cương 

1998 Nxb Đại học 

Quốc Gia Hà 

Nội 

Thư viện Học 

3 Tô Duy Hợp, 

Nguyễn Anh 

Tuấn 

Logic học 1997 Nhà xuất bản 

Đồng Nai 

Thư viện Tham 

khảo 
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12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu 

của giảng viên. 
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(9) Học phần: Tiếng Anh 1 

1. Tên học phần: Tiếng Anh 1 

  - Mã học phần:  F05010 

  - Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Bộ Môn Anh  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 - Giúp sinh viên có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sủ dụng thường 

xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản qua ngôn ngữ nói hoặc viết. 

   - Có khả năng trao đổi thông tin về những vấn đề đơn giản, quen thuộc hàng 

ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề 

thuộc nhu cầu thiết yếu 

   - Có tư duy phản biện, phân biệt được thông tin khách quan và thông tin liên 

quan đến quan điểm cá nhân 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Sinh viên biết, nhớ và hiểu các từ, cum từ cơ bản và thông dụng để miêu ta 

và giao tiếp bằng tiếng Anh về các chủ đề hàng ngày. 

5.2. Sinh viên biết, nhớ và hiểu các cấu trúc ngữ pháp căn bản và phổ biến để 

hỗ trọ giao tiếp thông qua nói hoặc viết. 

5.3. Có thẻ nghe hiểu nội dung lời nói khi được diễn đạt châm, rõ ràng và các 

đoạn hội thoại về thông tin cá nhan, gia đình… 

5.4. Có thể tự giới thiệu bản thân và gia đình, miêu tả và nói về các hoạt động 

trong thời gian rãnh, món ăn yêu thích.... 

5.5. Có thể hiểu ý chunhs và một số thông tin chi tiết các đoạn văn ngắn và đơn 

giản về các chủ đề đã học. 

5.6. Có thể viết những cụm từ, câu ngắn về gia đình , bản thân, trường lớp… 

Viết và điền các con số, ngày tháng, tên riêng, tuổi trong các mấu đơn. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: People  

Chương 2: Possessions 

Chương 3: Places 

Chương 4: Free time 

Chương 5: Food 

Chương 6: Money 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: People 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Explorers 

1.2. A family in east Africa 

5 5.1 

5.2 
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1.3. The face of seven billion people 

1.4. At the conference  

1.5. Introduce yourself 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Chương 2: Possessions 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. My possessions 

2.2. At home 

2.3. Global objects 

2.4. At the shop 

2.5. For sale 

 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Chương 3: Places 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. No-car zones 

3.2. Working under the sea 

3.3. Places and languages 

3.4. The city ò Atlanta 

3.5. Describing a place 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Chương 4: Free time 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. 100% identical 

4.2. Free time at work  

4.3. Extreme sports 

4..4 Have a email 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.6 

Chương 5: Food 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Famous for food 

5.2. Food markets  

5.3. The seed vault 

5.4. What do I do next  

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Chương 6: Money 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. The face of money 

6.2. Discover the past 

6.3. A cashless world  

6.4. Help 

6.5. Thanks 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

7.1 Lịch trình chung 
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Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5    10 15 

2 5    10 15 

3 5    10 15 

4 5    10 15 

5 5    10 15 

6 5    10 15 

Tổng 30    60 90 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 
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Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

1 

Cambridge  Key 

English 

test 2 

2004 University of Cambridge Esol 

Examination 

2 

 National 

Geographic 

learning 

 http://nglife.come/student-zone 

3 
 Cengage 

Asia 

 http://ww.cengageasia.com/vietnamlif

e/students 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(10) Học phần: Tiếng Anh 2 

1. Tên học phần: Tiếng Anh 2 

  - Mã học phần:  F05011 

  - Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Bộ Môn Anh  

3. Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1 

4. Mục tiêu của học phần: 

 - Giúp sinh viên có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sủ dụng thường 

xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản qua ngôn ngữ nói hoặc viết. 

   - Có khả năng trao đổi thông tin về những vấn đề đơn giản, quen thuộc hàng 

ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề 

thuộc nhu cầu thiết yếu. Có khả năng giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm 

và rõ ràng. 

   - Có tư duy phản biện, phân biệt được thông tin khách quan và thông tin liên 

quan đến quan điểm cá nhân. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Sinh viên biết, nhớ và hiểu các từ, cum từ cơ bản và thông dụng để miêu ta 

và giao tiếp bằng tiếng Anh về các chủ đề hàng ngày. 

5.2. Sinh viên biết, nhớ và hiểu các cấu trúc ngữ pháp căn bản và phổ biến để 

hỗ trọ giao tiếp thông qua nói hoặc viết. 

5.3. Có thẻ nghe hiểu nội dung lời nói khi được diễn đạt châm, rõ ràng và các 

đoạn hội thoại về thông tin cá nhan, gia đình… 

5.4. Có thể tự giới thiệu bản thân và gia đình, miêu tả và nói về các hoạt động 

bảo vệ môi trường, kế hoạch tương lai, chuyến du lich.... 

5.5. Có thể hiểu ý chính và một số thông tin chi tiết các đoạn văn ngắn và đơn 

giản về các chủ đề đã học. Có khả năng tư duy phản biên thông tin hàm ý của 

tác giả, nhân biết thông tin đúng sai, ý kiến và tổng hợp. 

5.6. Có thể viết những cụm từ, câu ngắn về trang phục yêu thích, chuyến du lịch 

đã qua, bộ phim hay hoạt động bảo vệ môi trường. Có thể viết thư tay, thư điện 

tử để bày tỏ quan điểm ,tranh luận và miêu tả các chủ đề quen thuộc 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Journeys  

Chương 2: Appearance 

Chương 3: Film and the Art 

Chương 4: Science 

Chương 5: Tourism 

Chương 6: The Earth 
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7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Journeys 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Flight of the silver queen 

1.2. Animal migrations 

1.3. The longest journey in space 

1.4. How ứa your trip 

1.5. The digital nomad 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Chương 2: Appearance 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. The faces of festival 

2.2 Global fashion 

2.3. In fashion or for life 

2.4 The phôt of Reinier Geritsen 

2.5. How are you 

 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Chương 3: Film and the art 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. All roads film festival 

3.2. People in film and the arts 

3.3. Nature and art 

3.4. Making arangement 

3.5. It look amazing  

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Chương 4: Science 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. technology has changed our lìe 

4.2. How well can you remember  

4.3. Why have scienetics invented it 

4.4. Problem with tecnology 

4.5. Please leave a message after the tone 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.6 

Chương 5: Food 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Famous for food 

5.2. Food markets  

5.3. The seed vault 

5.4. What do I do next  

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Chương 6: The Earth  

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Climate change 5 5.1 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.2. Exploring the Earth 

6.3. Looking for the new Earth 

6.4. Earth day 

6.5. Planning an event 

5.2 

5.3 

5.4 

5.6 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5    10 15 

2 5    10 15 

3 5    10 15 

4 5    10 15 

5 5    10 15 

6 5    10 15 

Tổng 30    60 90 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 
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Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

1 

Cambridge  Key 

English test 

2 

2004 University of Cambridge Esol 

Examination 

2 

 National 

Geographic 

learning 

 http://nglife.come/student-zone 

3 
 Cengage 

Asia 

 http://ww.cengageasia.com/vietnamlife/st

udents 

4 

John, H. Life A1-A2 

Vietnam 

edition  

2015  

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(11) Học phần Tiếng Anh 3 

1. Tên học phần: Tiếng Anh 3 

  - Mã học phần: F05012 

  - Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Bộ Môn Anh  

3. Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1 & 2 

4. Mục tiêu của học phần: 

 - Giúp sinh viên có thể hiểu được ý chính của một đoạn văn hay bài phát biêu 

chuẩn mực về câu từ, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc hay gặp trong công việc, giải 

trí, học tập... 

   - Có khả viết văn bản đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá 

nhân quan tâm. Mô tả được những trải nghiemj, sự kiện, ước mơ ,hoài bão, trình bày 

ngắn gọn các lí do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình. 

   - Có tư duy phản biện, phân biệt được thông tin khách quan và thông tin liên 

quan đến quan điểm cá nhân. 

   - Có ý thức được sự tương tác, hỗ trợ nhau trong quá trình học tiếng Anh và 

thái độ hợp tác trong ứng xử , giao tiếp với mọi người. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Sinh viên biết, nhớ và hiểu các từ, cum từ cơ bản và thông dụng để miêu ta 

và giao tiếp bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc như gia đình, sở thích , 

công việc, học tâp, du lịch... 

5.2. Có thẻ nghe hiểu nội dung ý chính và chi tiết quan trọng của bài nói, đoạn 

hội thoại về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong trường lớp, giải trí và công 

việc 

5.3. Có thể giao tiếp được mà không cần chuẩn bị về các chủ đề quen thuộc 

hằng ngày liên quan đến sở thích cá nhân, cuộc sống hoặc thời sự hàng ngày. 

5.4. Có thể hiểu ý chính và một số thông tin chi tiết các văn bản có ngôn ngữ 

chuẩn mực, rõ ràng với các văn phong khác nhau về các vấn đề quen thuộc 

thường gặp. 

5.5. Có thể viết lá thư ngắn mô tả trải nghiệm hoặc trao đổi thông tin với người 

khác. Lá thư có bố cục chặt ché về chủ đề quen thuộc hoặc lĩnh vực cá nhân 

quan tâm. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Strategies  

Chương 2: Names & Places 

Chương 3: Cardinals, Daily Routines 

Chương 4: Ordinals, Hobbies 

Chương 5: Money, Employment 

Chương 6: Time , Hometown 
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7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Strategies 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.6. Listenning 

1.7. Speaking Strategies 

1.8. Reading Strategies 

1.9. Writting Startegies 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Chương 2: Names & Places 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Listenning Name & Places 

2.2 Speaking Places 

2.3. Reading Relationship 

2.4. Writting Relationship 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Chương 3: Cardinals, Daily Routines 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Listenning Daily Routines 

3.2 Speaking Daily Routines 

3.3. Reading  Cardinals 

3.4. Writting Cardinals  

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Chương 4: Ordinals, Hobbies 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Listenning Ordinals 

4.2 Speaking Ordinals 

4.3. Reading  Hobbies 

4.4. Writting Hobbies 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Chương 5: Money, Employment 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Listenning Employment 

5.2 Speaking Employment 

5.3. Reading  Money 

5.4. Writting Money 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Chương 6: Time , Hometown 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Listenning Time 

6.2 Speaking Time 

6.3. Reading  Hometown  

5 5.1 

5.2 

5.3 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.4. Writting Hometown 5.4 

5.5 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5    10 15 

2 5    10 15 

3 5    10 15 

4 5    10 15 

5 5    10 15 

6 5    10 15 

Tổng 30    60 90 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 



49 

 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

1 

Cambridge  Key 

English test 

2 

2004 University of Cambridge Esol 

Examination 

2 

 National 

Geographic 

learning 

 http://nglife.come/student-zone 

3 
 Cengage 

Asia 

 http://ww.cengageasia.com/vietnamlife/st

udents 

4  Vocabulary  http://www.vocabulary.cl/list 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(12) Học phần: Đại số tuyến tính 4(4,0) 

1. Tên học phần: Đại số tuyến tính. 

- Mã số học phần: A05030  

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ 

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách học phần:  

- Khoa: Sư phạm 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 Kết thúc học phần, sinh viên biết ma trận và các phép toán trên ma trận, định 

thức và giải một số bài toán liên quan đến định thức, hạng của ma trận và một số bài 

toán liên quan đến hạng của ma trận, ma trận khả nghịch, phương trinh tuyến tính. 

Không gian vectơ, đạo hàm và tích phân vectơ. Có khả năng vận dụng kiến thức để 

giải quyết vấn đề, làm bài tập ở nhiều dạng toán. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu được các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính như ma trận, định thức. 

5.2. Hiểu được các kiến thức về hệ phương trình tuyến tính. 

5.3. Hiểu được các kiến thức về không gian vector. 

5.4. Vận dụng những kiến thức từng môn học phục vụ cho công việc và nghiên 

cứu sau này. 

5.5. Vận dụng được kiến thức đã học để sử dụng vào thực tế công việc.  

5.6. Biết cách khai thác thông tin tài liệu liên quan từ internet, sách, báo... 

5.7. Nâng cao tinh thần học tập, tích cực giải quyết hiện tượng sự vật. 

5.8. Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập và lao động sản xuất. 

5.9. Chủ động, sáng tạo trong học tập và lao động sản xuất. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và ứng dụng về: ma 

trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vector nhằm giúp người học 

phát triển khả năng tư duy logic, giải quyết các bài toán liên quan đến chuyên ngành. 

7. Cấu trúc nội dung học phần   

Vấn đề 1: Ma trận - Định thức 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Tập hợp, mệnh đề. 

1.2. Ma trận và các phép toán trên ma trận. 

1.3. Định thức và các tính chất cơ của định 

thức, công thức Laplace. 

16 5.1; 5.4; 5.5; 5.6 

5.7; 5.8; 5.9. 

Vấn đề 2: Hệ phương trình tuyến tính 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Các khái niệm về hệ phương trình tuyến 

tính. 

2.2. Ma trận nghịch đảo – Hệ Cramer. 

26 5.1; 5.4; 5.5; 5.6 

5.7; 5.8; 5.9. 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.3.  Hạng của ma trận – Phương pháp Gauss. 

Vấn đề 3: Không gian vector 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1.  Khái niệm không gian vector, không gian 

con. 

3.2.   Cơ sở - Tọa độ. 

3.3.   Hạng của hệ vector. 

18 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 

5.7; 5.8; 5.9. 

8. Hình thức tổ chức dạy – học 

8.1. Lịch trình chung: 

Vấn đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, 

thực tập  

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 10 4 2 00 32  

2 16 6 4 00 52  

3 10 4 4 00 36  

Tổng 36 14 10 00 120  

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

Phòng chiếu, máy chiếu, internet. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá quá trình dạy và học 

10.1 Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị 

bài tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm danh 5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành 

nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài 

tập nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, thực 30 
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hành 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 

50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4,9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
11. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

1 
Nguyễn Đình 

Trí 

Bài tập toán cao cấp 

tập I 
2000 Giáo dục  Thư viện Học 

2 
Nguyễn Thị 

Linh 

Giáo trình Đại số 

tuyến tính B 
2014 ĐHKG Thư viện Học 

3 Lê Tuấn Hoa  

Đại số tuyến tính 

qua các ví dụ & bài 

tập 

2006 ĐHQGHN Thư viện Học 

4 Đậu Thế Cấp  Đại số tuyến tính 2008 Giáo dục Thư viện Học 

5 
Mỵ Vinh 

Quang  
Đại số đại cương 2001 

ĐHSP 

TPHCM 
Thư viện Học 

6 
Jean Marie 

Monier 
Đại số tập 1,2 1997 Giáo dục Thư viện Học 
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12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận đầy đủ 

theo yêu cầu của giảng viên. 
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(13) Học phần: Giải tích 3(3,0) 

1. Tên học phần : Giải tích 

- Mã số học phần: A05027  

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ 

- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Sư phạm 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và một phần nâng cao 

phù hợp với ngành học về các nội dung: phép tính vi phân, tích phân của hàm một 

biến Phép tính vi phân hàm nhiều biến số, ứng dụng vào hình học; phương trình vi 

phân. Nhằm rèn luyện cho người học khả năng tư duy logic, khả năng phân tích định 

lượng cũng như giải quyết các bài toán liên quan đến chuyên ngành. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

5.1. Hiểu về môn học giải tích: khái niệm về giới hạn, hàm số, dãy số...  

5.2. Hiểu về  phép tính vi phân hàm một biến: đạo hàm vi phân cấp 1 và cấp cao. 

5.3. Hiểu về phép tính tích phân hàm 1 biến: nguyên hàm, tích phân bất định, 

tích phân xác định... 

5.4. Hiểu biết về hàm nhiều biến: giới hạn và tính liên tục, đạo hàm riêng và vi 

phân toàn phần. 

5.5. Hiểu về phương trình vi phân: phương trình vi phân cấp 1 và phương trình vi 

phân cấp hai, hệ phương trình vi phân. 

5.6. Vận dụng những kiến thức từ môn học phục vụ cho công việc, học tập và 

nghiên cứu sau này. 

5.7. Vận dụng được kiến thức đã học để sử dụng vào thực tế công việc sau này. 

5.8. Khai thác thông tin tài liệu liên quan từ internet. 

5.9. Nâng cao tinh thần học tập, tích cực giải quyết hiện tượng sự vật. 

5.10. Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập và lao động sản xuất. 

5.11. Chủ động, sáng tạo trong học tập và lao động sản xuất. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

- Giới hạn. 

- Phép tính vi phân hàm một biến. 

- Phép tính tích phân hàm một biến. 

- Hàm nhiều biến. 

- Phương trình vi phân. 
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7. Cấu trúc nội dung học phần 

Vấn đề 1: Giới hạn 

Nội dung Số tiết LT Chuẩn đầu ra 

1.1. Hàm số, các khái niệm về hàm số, dãy 

số, giới hạn dãy số. 

1.2. Vô cùng bé, vô cùng lớn.  

1.3. Giới hạn hàm số, hàm liên tục. 

6 5.1; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 

5.10; 5.11 

Vấn đề 2: Phép tính vi phân hàm một biến 

Nội dung Số tiết LT Chuẩn đầu ra 

2.1. Đạo hàm và vi phân cấp 1. 

2.2. Đạo hàm và vi phân cấp cao. 

2.3. Ứng dụng. 

6 5.2; 5.6; 5.7; 6.8; 5.9; 

5.10; 5.11 

Vấn đề 3: Phép tính tích phân hàm một biến 

Nội dung Số tiết LT Chuẩn đầu ra 

3.1. Nguyên hàm và tích phân bất định. 

3.2. Tích phân xác định và ứng dụng. 

3.3. Tích phân suy rộng. 

6 5.3; 5.6; 5.7; 6.8; 5.9; 

5.10; 5.11 

Vấn đề 4: Hàm nhiều biến 

Nội dung Số tiết LT Chuẩn đầu ra 

4.1. Giới hạn và tính liên tục.  

4.2. Đạo hàm riêng và vi phân toàn phần. 

4.3. Ứng dụng của phép tính vi phân hàm 

nhiều biến. 

13 5.4; 5.6; 5.7; 6.8; 5.9; 

5.10; 5.11 

Vấn đề 5: Phương trình vi phân 

Nội dung Số tiết LT Chuẩn đầu ra 

5.1. Các khái niệm về phương trình vi phân, 

ví dụ minh họa. 

5.2. Phương trình vi phân cấp một. 

5.3. Phương trình vi phân cấp hai. 

5.4. Hệ phương trình vi phân. 

 5.5. Ứng dụng. 

14 5.5; 5.6; 5.7; 6.8; 5.9; 

5.10; 5.11 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1. Lịch trình chung: 

Vấn đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp 

Thực hành, thực 

tập  

Tự  

nghiên 

cứu  
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

1 3 2 1  12 18 

2 3 2 1  12 18 

3 3 2 1  12 18 

4 6 4 3  26 39 
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5 7 5 2  28 42 

Tổng 22 15 8  90 135 

 

 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau:  Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá quá trình dạy và học 

10.1 Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 

danh 

5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, 

bài tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, 

thực hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, 

tiểu luận…. 

50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 
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Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4,9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
11. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục 

đích sử 

dụng 

1 Nguyễn Xuân 

Liêm 
Giải tích 1997 Giáo dục Thư viện Học 

2 Nguyễn Cam Giải tích hàm 

một biến 
2000 

ĐHQG 

TPHCM 
Thư viện Học 

3 
Phạm Gia Hưng  Giải tích  2011 

ĐH Nha 

Trang 
Thư viện Học 

4 Ngô Thu Lương, 

Nguyễn Minh 

Hằng 

Toán cao cấp 1 2010 
ĐH KHTN 

TP HCM 
Thư viện Học 

5 Nguyễn Thủy 

Thanh, Đỗ Đức 

Giáo 

Bài tập giải tích 

toán học 
2002 

Đại học 

quốc gia 

Hà Nội 

Thư viện Học 

6 Jean-Marie 

Monier 
Giải tích 1 1999 Giáo dục Thư viện Học 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận đầy đủ 

theo yêu cầu của giảng viên. 
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(14) Học phần: Xác suất thống kê - Toán 

1. Tên học phần:  Xác suất thống kê - Toán  

  - Mã học phần: A05026 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Sư phạm  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 -Trang bị cho các SV các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất làm cơ sở cho các 

môn học có liên quan đến lý thuyết xác suất và thống kê trong chuyên ngành. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Nắm vững lý thuyết về xác suất, các công thức tính xác suất để giải quyết 

được các bài toán liên quan. 

5.2. Hiểu rõ các kiến thức về đại lượng ngẫu nhiên và các phân phối thông dụng, 

áp dụng giải quyết các bài toán. 

5.3. Nắm vững kiến thức về đường cong trong không gian. 

5.4. Hiểu rõ các loại ước lượng, mô tả phương pháp. 

5.5. Kỹ năng kiểm định giả thiết thống kê. 

5.6. Hiểu rõ và áp dụng các đại lượng. 

5.7. Tự giác tìm hiểu, nghiên cứu. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

 Chương 1.  Những khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất. 

 Chương 2.  Đại lượng ngẫu nhiên và một số phân phối thông dụng. 

 Chương 3.  Tổng thể và mẫu. 

 Chương 4.  Ước lượng các tham số của đại lượng ngẫu nhiên. 

 Chương 5.  Kiểm định giả thiết thống kê. 

 Chương 6.  Tương quan và hồi quy. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1.  Những khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất. 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Giải tích tổ hợp. 

1.2. Phép thử và biến cố. 

1.3. Định nghĩa xác suất và các tính chất cơ 

bản. 

1.4. Các công thức tính xác suất 

15 5.1 

5.7 

 

Chương 2.  Đại lượng ngẫu nhiên và một số phân phối thông dụng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Đại lượng ngẫu nhiên. 

2.2. Luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu 

nhiên. 

10 5.2 

5.7 

 



59 

 

2.3 Các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu 

nhiên. 

2.4 Một số phân phối thông dụng. 

Chương 3.  Tổng thể và mẫu 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Khái niệm tổng thể và mẫu. 

3.2  Thống kê 

5 5.3 

5.7 

 

Chương 4.  Ước lượng các tham số của đại lượng ngẫu nhiên 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Các phương pháp ước lượng điểm. 

4.2. Phương pháp ước lượng khoảng tin cậy. 

5 5.4 

5.7 

 

Chương 5.  Kiểm định giả thiết thống kê 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Các khái niệm. 

5.2. Kiểm định giả thiết về trung bình. 

5.3. Kiểm định giả thiết về lỷ lệ. 

5.4. Kiểm định giả thiết về phương sai. 

5.5. Kiểm định giả thiết sự bằng nhau hai trung 

bình. 

5.6. Kiểm định giả thiết về sự bằng nhau của 

hai tỷ lệ. 

5 5.5 

5.7 

 

Chương 6.  Tương quan và hồi quy 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Các đại lượng ngẫu nhiên hai chiều. 

6.2. Hệ số tương quan. 

6.3. Hồi quy.. 

5 5.6 

5.7 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 15    10 25 

2 10    10 20 

3 5    10 15 

4 5    10 15 

5 5    10 15 

6 5    10 15 

Tổng 45    60 105 
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7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

1 
Đặng Hấn Xác suất thông kê 

2005 
NXB Giáo 

Dục 

2 Đặng Hùng Xác suất thông kê 2003 NXB Giáo 
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Thắng Dục 

3 
Hoàng Ngọc 

Nhậm 

Xác suất thông kê 
2006 

NXB Giáo 

Dục 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(15) Học phần: Vật lý đại cương 1 (Lý thuyết) 3(3,0) 

1. Tên học phần: Vật lý đại cương 1 (General Physics) 

- Mã số học phần: A25028 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ 

- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết và 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

- Khoa: Sư phạm 

3. Điều kiện tiên quyết: Không. 

4. Mục tiêu của học phần: Trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản và nâng 

cao về: động học, động lực học, năng lượng học của chuyển động của chất điểm và 

của vật rắn. Khảo sát động lực học lưu chất, tính chất của khí lí tưởng, và các nguyên 

lí nhiệt động lực học. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

5.1. Hiểu, phân biệt và giải thích các khái niệm về cơ học chất điểm, động học 

chất điểm, các định luật bảo toàn trong cơ học. 

5.2. Hiểu, phân biệt và giải thích các khái niệm, định luật, phương trình trạng thái 

và thuyết động học phân tử về chất khí, các nguyên lý nhiệt động học. 

5.3. Tính toán các bài toán cơ, nhiệt. 

5.4. Hiểu được các nguyên tắc cấu tạo và vận hành của một số thiết bị cơ, nhiệt. 

5.5. Vận dụng lý thuyết để giải thích một số hiện tượng tự nhiên liên quan đến cơ 

học, nhiệt. 

5.6. Thái độ cần cù, chăm chỉ trong học tập. 

5.7. Có ý thức về vai trò của vật lý trong khoa học và đời sống. 

5.8. Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

    Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

- Các bài toán cơ. 

- Các bài toán nhiệt, nguyên lý nhiệt động lực học 

7. Nội dung học phần 

Vấn đề 1: Cơ học chất điểm 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của cơ 

học 

1.2 Các đơn vị đo cơ bản dùng trong cơ học 

1.3 Một số khái niệm cơ bản của cơ học 

1.4 Khảo sát chuyển động của một chất điểm bằng 

vecto 

1.5 Chuyển động thẳng 

1.6 Chuyển động tròn 

21 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 

5.5; 5.6; 5.7; 5.8 
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1.7 Ba định luật Newton 

1.8 Các lực trong tự nhiên 

1.9 Công và năng lượng 

1.10 Chuyển động trong trường hấp dẫn 

1.11 Câu hỏi và bài tập 

 

Vấn đề 2: Cơ học vật rắn 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Lực tác dụng lên hệ: nội lực và ngoại lực 

2.2. Khối tâm 

2.3. Các quy luật của hệ chất điểm 

2.4. Chuyển động của vật rắn 

2.5. Câu hỏi và bài tập 

9 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 

5.5; 5.6; 5.7; 5.8 

 

Vấn đề 3: Nhiệt động hoc 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Phương trình cơ bản của khí lí tưởng 

3.2. Phương trình trạng thái khí lí tưởng 

3.3. Động năng tịnh tiến trung bình 

3.4. Định luật phân bố đều năng lượng theo các bậc 

tự do. Nội năng khí lí tưởng 

3.5. Các quá trình nhiệt động – công và nhiệt 

3.6. Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học: Phát 

biểu. 3.7. Công và nhiệt trong các quá trình cân bằng 

3.8. Động cơ nhiệt, máy lạnh. Chu trình Carnot 

.3.9. Nguyên lí thứ hai nhiệt động học 

3.10. Các hàm thế nhiệt động 

15 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 

5.5; 5.6; 5.7; 5.8 

 

8. Hình thức tổ chức dạy – học 

8.1. Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 15 6   42 63 

2 6 3   18 27 

3 12 3   30 45 

Tổng 33 12   90 135 
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8.2  Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

10.1. Cách đánh giá 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự/tổng số tiết 10%  

2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài tập 

được giao 

10%  

3 Điểm bài tập 

nhóm 

-Báo cáo/thuyết minh/… 

-Được nhóm xác nhận có tham 

gia 

5%  

4 Điểm thực hành/ 

thực tập 

-Báo cáo/kỹ năng,kỹ xảo thực 

hành/…. 

Tham gia 100% số giờ 

10%  

5 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ 

-Bài tập nhóm (60 phút) 15%  

6 Điểm thi kết thúc 

học phần 

-Thi viết (90 phút) 

-Tham gia đủ 80% số tiết lý 

thuyết và 100% giờ thực hành 

-Bắt buộc dự thi 

50%  

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 

theo quy định về công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 – 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 
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Trung bình yếu 4,0 - 4,9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

11. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

  

1 Lương Duyên Bình Vật lý đại Cương 

T1, T2, T3 
2009 Giáo dục Thư viện Học 

2 Lê Phước Lượng, 

Huỳnh Hữu Nghĩa 

Vật lý đại cương 

A1, A2 

2006 

2008 
Giáo dục Thư viện Học 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm Semina đầy đủ theo yêu cầu của 

giảng viên. 
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(16) Học phần: Vật lý đại cương 2 

1. Tên học phần: Vật lý đại cương 2 

  - Mã học phần: A05029 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương 1 

4. Mục tiêu của học phần: 

 - Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về cơ học cổ điển, các nguyên lí nhiệt 

động học, khí lý tưởng, khí thực. Các kiến thức cơ bản về điện trường, từ trường và 

cảm ứng điện từ. 

  - Cung cấp kiến thức về các hiện tượng trong quang học sóng, đại lượng đo 

trong quang học và vật lí nguyên tử hạt nhân. 

   - Các ứng dụng của cơ, nhiệt, điện, từ và quang học sóng trong một số thiết bị 

đo đạc và phân tích.  

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu, phân biệt và giải thích các kiến thức: cơ học, nhiệt học, điện học, 

quang học và vật lí hạt nhân. 

5.2. Phương pháp giải các bài toán cơ, nhiệt, điện, từ, quang học sóng và vật lí 

hạt nhân. 

5.3. Ứng dụng của cơ, nhiệt, điện, từ, quang học sóng trong một số thiết bị đo 

đạc và phân tích 

5.4. Vận dụng lí thuyết để giải thích một số hiện tượng tự nhiên liên quan đến 

cơ học, dao động, sóng, nhiệt, điện, từ, quang học sóng và ánh sáng trong các 

môi trường. 

5.5. Nắm vũng các phương pháp các bài toán cơ, nhiệt, điện và quang sóng. 

5.6. Nắm vững các nguyên tắc cấu tạo và vận hành của một số thiết bị cơ, nhiệt, 

điện, quang cơ bản. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Cơ học chất điểm  

Chương 2: Cơ học vật rắn 

Chương 3: Dao động và sóng 

Chương 4: Cơ học chất lưu 

Chương 5: Thuyết động học 

Chương 6: Nhiệt động lực học 

Chương 7: Trường tĩnh điện 

Chương 8: Dòng điện một chiều 

Chương 9: Từ trường 

Chương 10: Hiện tượng cảm ứng điện từ 

Chương 11: Quang học sóng 

Chương 12: Quang lượng tử 
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Chương 13: Vật lí hạt nhân và nguyên tử 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Cơ học chất điểm 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của 

cơ học 

1.2. Các đơn vị đo cơ bản dùng trong cơ học 

1.3 Một số khái niệm cơ bản của cơ học 

1.4. Khảo sát chuyển động của một chất điểm 

bằng Vector 

1.5. Chuyển động thẳng, tròn 

1.6. 3 định luật Newton 

1.7. Công và năng lượng 

1.8. Chuyển động trong trường hấp dẫn 

2 5.1 

5.2 

5.3 

 

 

 

Chương 2: Cơ học vật rắn 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Lực tác dụng lên hệ: nội lực và ngoại lực 

2.2. Khối tâm 

2.3. Các quy luật của hệ chất điểm 

2.4. Chuyển động của vật rắn 

4 5.1 

5.2 

5.3 

Chương 3: Dao động và sóng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Dao động cơ điều hòa 

3.2. Dao động tắt dần 

3.3. Dao động cưỡng bức- cộng hưởng 

3.4. Hàm sóng và các đặc trưng của sóng 

3.5 Giao thoa sóng 

3.6. Sóng dừng 

3.7. Dao động âm và sóng âm 

3 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Chương 4: Cơ học chất lưu 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Áp suất chất lưu, nguyên lý pascal 

4.2. Chất lưu trong trường hấp dẫn 

4.3. Sự chảy ổn định của chất lưu 

4.4. Phương trình Bernoulli  

4.5. Định luật Toriccelli 

4.6. Đinh luật Reynolds  

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

 

Chương 5: Thuyết động học 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Thuyết động học phân tử 

5.2. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 

2 5.1 

5.2 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.3. Lực căng bề mặt của chất lỏng 

Chương 6: Nhiệt động lực học 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Khái niêm nội năng và nhiệt lượng 

6.2. Nguyên lí thứ nhất nhiệt động lực học 

6.3. Nguyên lí thứ hai nhiệt động lực học 

6.4. Khái niêm entropy 

2 5.1 

5.4 

Chương 7: Trường tỉnh điện 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1. Điện trường 

7.2. Điện thế 

7.3. Vật dẫn trong điện trường 

7.4. Điện môi trong điện truognwf 

5 5.1 

5.2 

5.3 

Chương 8: Dòng điện một chiều 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

8.1. Dòng điện 

8.2. Định luật Ohm 

8.3. Định luật Joule-Lenz 

8.4. Mạch phân nhánh- đinh luật Kỉchoff 

8.5. Công – công suất 

3 5.1 

5.3 

5.4 

Chương 9: Từ trường. 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

9.1. Tương tác từ 

9.2. Từ trường 

9.3. Định luật Ampere 

94. Lực từ tác dụng lên dòng điện 

5 5.1 

5.2 

5.3 

 

Chương 10: Hiện tượng cảm ứng điện từ. 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

10.1. Hiện tượng cảm ứng điện từ 

10.2. Hiện tượng tự cảm 

10.3. Hiện tượng hỗ cảm 

3 5.1 

5.2 

5.3 

Chương 11: Quang học sóng. 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

11.1. Giao thoa ánh sáng 

11.2. Nhiễu xạ ánh sáng 

11.3. Ánh sáng trong các môi trường 

5 5.1 

5.3 

5.4 

Chương 12: Quang lượng tử 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

12.1. Hiện tượng quang lượng tử 3 5.1 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

12.2. Mẫu nguyên tử 

12.3 Sự phát quang 

5.2 

5.3 

Chương 13: Vật lí hạt nhân và nguyên tử 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

13.1. Các đặc trưng của hạt nhân 

13.2. Sự biến đổi hạt nhân, các định luật bảo 

toàn 

13.3. Hiện tượng phóng xạ 

13.4. Biến đổi hạt nhân do tương tác, phản ứng 

phân hạch, phản ứng nhiệt hạch 

3 5.1 

5.2 

5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 2    5 7 

2 2 2   5 9 

3 3    5 8 

4 3 2   15 20 

5 2    5 7 

6 2    5 7 

7 3 2   15 20 

8 3    5 8 

9 3 2   10 15 

10 3    5 8 

11 3 2   5 10 

12 3    5 8 

13 3    5 8 

Tổng 35 10   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 
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 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

1 
Lương Duyên Bình Vật lí đại cương tập 3 phần 

1 Quang học 

2009 NXB Giáo 

dục 

2 
Lương Duyên Bình Vật lí đại cương tập 1 2000 NXB Giáo 

dục 

3 
Phạm Văn Tuấn, Dương Quốc 

Chánh Tín 

Giáo trình điện học 2010  

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(17) Học phần: Hóa học đại cương (Lý thuyết) 2(2,0) 

1.Tên học phần :   Hóa học đại cương 

- Mã số học phần: A05016  

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ 

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Sư phạm 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo chất (cấu tạo nguyên tử; liên 

kết hóa học và cấu tạo phân tử; các trạng thái tập hợp của vật chất), về cơ sở lý thuyết 

của các quá trình hoá học và hóa lý (nhiệt động hóa học; động hóa học; dung dịch 

phân tử; dung dịch điện ly; điện hóa học), làm nền tảng cho việc tiếp thu một số học 

phần cơ sở và chuyên ngành có liên quan 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu các kiến thức tổng quan về môn học hóa học đại cương: cấu tạo nguyên 

tử, bảng hệ thống tuần hoàn. 

5.2. Hiểu về liên kết hóa học và cấu tạo phân tử. 

5.3. Hiểu về nhiệt động học trong hóa học: khái niệm về nhiệt động học, nguyên 

lý I, nguyên lý II... 

5.4. Hiểu về động hóa học: tốc độ phản ứng hóa học, phản ứng thuận nghịch... 

5.5. Hiểu về dung dịch: khái nhiện về dung dịch, độ tan, điện ly.... 

5.6. Hiểu về điện hóa học: phản ứng oxy hóa-khử, điện cực, điện phân...  

5.7. Vận dụng những kiến thức từ môn học phục vụ cho công việc và nghiên cứu 

sau này. 

5.8. Vận dụng được kiến thức đã học để sử dụng vào thực tế công việc sau này. 

5.9. Kỹ năng khai thác thông tin tài liệu liên quan từ internet. 

5.10. Nâng cao tinh thần học tập, tích cực giải quyết hiện tượng sự vật. 

5.11. Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập và lao động sản xuất. 

5.12. Chủ động, sáng tạo trong học tập và lao động sản xuất. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo chất (cấu tạo nguyên tử; 

liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; các trạng thái tập hợp của vật chất), về cơ sở lý 

thuyết của các quá trình hoá học và hóa lý (nhiệt động hóa học; động hóa học; dung 

dịch phân tử; dung dịch điện ly; điện hóa học), làm nền tảng cho việc tiếp thu một số 

học phần cơ sở và chuyên ngành có liên quan. 

7. Cấu trúc nội dung học phần 

Vấn đề 1: Cấu tạo nguyên tử - Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

Nội dung Số tiết 

LT 

Chuẩn đầu ra 

1.1. Cấu tạo nguyên tử hydro và các ion đơn 4 5.1; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 
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điện tử theo cơ học lượng tử. 

1.2. Cấu tạo nguyên tử đa điện tử theo cơ học 

lượng tử. 

1.3. Lớp, phân lớp và ô lượng tử. 

1.4. Các nguyên lý và quy tắc phân bố điện tử 

trong nguyên tử đa điện tử. 

1.5. Cấu hình điện tử của các nguyên tố.  

1.6. Khái niệm về nguyên tố s, p, d, f và điện tử 

hoá trị. 

1.7. Định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 

1.8. Chu kỳ, nhóm và cấu trúc bảng hệ thống 

tuần hoàn. 

1.9. Quy luật biến thiên các tính chất vật lý và 

hóa học của các nguyên tố trong bảng hệ thống 

tuần hoàn. 

5.11; 5.12 

Vấn đề 2: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử 

Nội dung Số tiết 

LT 

Chuẩn đầu ra 

2.1. Các đại lượng đặc trưng của liên kết hóa 

học 

2.2. Liên kết cộng hóa trị (thuyết cổ điển) 

2.3. Liên kết ion (thuyết cổ điển) 

2.4. Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử theo 

thuyết liên kết hóa trị VB. 

2.5. Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử theo 

thuyết orbital phân tử MO. 

2.6. Sự phân cực của phân tử. 

2.7. Trạng thái tập hợp của vật chất 

5 5.2; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12 

Vấn đề 3: Nhiệt động học 

Nội dung Số tiết 

LT 

Chuẩn đầu ra 

3.1. Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học. 

3.2. Nguyên lý I nhiệt động học 

3.3. Nhiệt hóa học 

3.4. Nguyên lý II 

3.5. Tiêu chuẩn xét chiều hướng và giới hạn 

của quá trình trong hệ cô lập. 

3.6. Tiêu chuẩn xét chiều hướng và giới hạn 

của quá trình trong hệ kín ở điều kiện T, P = 

const. 

3.7. Tiêu chuẩn xét chiều hướng và giới hạn 

5 5.3; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12 
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của quá trình trong hệ kín ở điều kiện 

T,V=const. 

Vấn đề 4: Động hóa học 

Nội dung Số tiết 

LT 

Chuẩn đầu ra 

4.1. Tốc độ phản ứng 

4.2. Sự ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản 

ứng. 

4.3. Sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản 

ứng. 

4.4. Sự ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ 

phản ứng. 

4.5. Động học phản ứng hóa học 

4.6. Phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân 

bằng. 

4.7. Hằng số cân bằng và mức độ xảy ra của 

phản ứng hóa học. 

4.8. Sự chuyển dịch cân bằng – Nguyên lý Le 

Châtelier. 

4 5.4; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12 

Vấn đề 5: Dung dịch  

Nội dung Số tiết 

LT 

Chuẩn đầu ra 

5.1. Định nghĩa và phân loại dung dịch 

5.2. Các cách biễu diễn nồng độ 

5.3. Sự tương tác giữa dung môi và chất tan. 

5.4. Nhiệt hoà tan.  

5.5. Độ tan và các yếu tố ảnh hưởng tới độ tan 

của chất tan rắn, lỏng, khí vào dung môi lỏng. 

5.6. Độ hạ áp suất hơi bão hoà của dung dịch so 

với dung môi nguyên chất. 

5.7. Độ tăng nhiệt độ sôi của dung dịch so với 

dung môi nguyên chất. 

5.8. Độ hạ nhiệt độ đông đặc của dung dịch so 

với dung môi nguyên chất. 

5.9. Áp suất thẩm thấu 

5.10. Hiện tượng điện ly 

5.11. Đại cương về cân bằng trong dung dịch 

điện ly yếu. 

5.12. Cân bằng proton trong dung dịch nước. 

5.13. Cân bằng trong dung dịch chất điện ly 

kém tan. 

6 5.5; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12 
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5.14. Cân bằng trong dung dịch phức chất. 

Chiều của phản ứng trao đổi trong dung dịch 

điện ly. 

Vấn đề 6: Điện hoá học 

Nội dung Số tiết 

LT 

Mục tiêu 

6.1. Phản ứng oxy hóa - khử 

6.2. Điện cực kim loại, thế điện cực kim loại, 

phương trình Nersnt viết cho điện cực kim loại. 

6.3. Điện cực oxy – hóa khử, thế oxy hóa – 

khử, phương trình Nernst viết cho điện cực oxy 

hóa khử. 

6.4. Ý nghĩa của thế điện cực và quy tắc xác 

định chiều của phản ứng oxy hóa – khử. 

6.5. Pin 

6.6. Acqui 

6.7. Điện phân 

4 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1. Lịch trình chung: 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 4    8 12 

2 4 1   10 15 

3 4 1   10 15 

4 4    8 12 

5 4 2   12 18 

6 4 2   12 18 

Tổng 24 6   60 90 

 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau: Phòng chiếu, máy chiếu, internet, phòng thí nghiệm hóa học 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 
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10. Đánh giá quá trình dạy và học 

10.1 Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 

danh 

5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, 

bài tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, thực 

hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, 

tiểu luận…. 

50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4,9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
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11. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

1 
Nguyễn Đức 

Chung 

Hóa học Đại 

cương 
2002 

ĐHQG 

TP. HCM 
Thư viện Học 

2 
Nguyễn Đức 

Chung 

Bài tập và 

Trắc nghiệm 

Hóa học Đại 

cương 

1998 

Khoa học 

& Kỹ 

thuật 

Thư viện Học 

3 
Nguyễn Đình 

Soa 

Hóa đại cương 

(Tái bản lần 1) 
2004 

ĐHQG 

TP. HCM 
Thư viện Học 

4 
Lê Mậu 

Quyền 

Cơ sở lý 

thuyết Hóa 

học-Phần Bài 

tập 

2001 

Khoa học 

& kỹ 

thuật 

Thư viện 
Tham 

khảo 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận, thực 

hành đầy đủ các bài thực hành theo yêu cầu của giảng viên. 
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(18) Học phần: Hóa đại cương (Thực hành) 1(0,1) 

1. Tên học phần :Hóa đại cương (Thực hành) 

- Mã số học phần: A05016  

- Số tín chỉ học phần: 1 tín chỉ 

- Số tiết học phần: 30 tiết thực hành, 60 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Sư phạm 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo chất (cấu tạo nguyên tử; liên 

kết hóa học và cấu tạo phân tử; các trạng thái tập hợp của vật chất), về cơ sở lý thuyết 

của các quá trình hoá học và hóa lý (nhiệt động hóa học; động hóa học; dung dịch 

phân tử; dung dịch điện ly; điện hóa học); cung cấp kiến thức về cách sử dụng thiết bị 

thí nghiệm, các kỹ năng tiến hành thí nghiệm để nắm rõ bản chất cơ chế, quy luật; 

giúp sinh viên hiểu sâu hơn và vận dụng vào thực tế, làm nền tảng cho việc tiếp thu 

một số học phần cơ sở và chuyên ngành có liên quan. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần  

5.1. Biết tổng quan về môn học hóa học đại cương: cấu tạo nguyên tử, bảng hệ 

thống tuần hoàn. 

5.2. Hiểu được bản chất và cơ chế của quá trình kết tinh. Từ đó, điều khiển điều   

kiện kết tinh để nâng cao hiệu suất kết tinh. 

5.3. Minh họa các quy luật động học đã học trong phần lý thuyết. Khả năng vận 

dụng lý thuyết đã học vào việc điều khiển tốc độ và chiều hướng diễn ra của phản ứng. 

5.4. Minh họa các kiến thức đã học trong phần lý thuyết về cân bằng trao đổi 

proton và cân bằng kết tủa.  

5.5. Minh họa các kiến thức đã học trong phần lý thuyết về phản ứng trao đổi 

ion, cân bằng tạo phức, cân bằng oxy hóa – khử. 

5.6. Minh họa các kiến thức đã học trong phần lý thuyết về điện hóa học. 

5.7. Rèn luyện các kỹ năng đun nóng, hòa tan, kết tinh, lọc, sấy, cân. Biết cách 

tính toán hiệu suất kết tinh. 

5.8. Rèn luyện kỹ năng tính toán và thực hành pha chế dung dịch thường gặp 

trong kỹ thuật; sử dụng phù kế và phép chuẩn độ để xác định nồng độ dung dịch. 

5.9. Bước đầu làm quen với các trang thiết bị và kỹ năng thực hành cơ bản trong 

phòng thí nghiệm hóa học 

5.10. Nâng cao tinh thần học tập, tích cực giải quyết hiện tượng sự vật. 

5.11. Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập và lao động sản xuất. 

5.12. Chủ động, sáng tạo trong học tập và lao động sản xuất. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo chất (cấu tạo nguyên tử; 

liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; các trạng thái tập hợp của vật chất), về cơ sở lý 

thuyết của các quá trình hoá học và hóa lý (nhiệt động hóa học; động hóa học; dung 

dịch phân tử; dung dịch điện ly; điện hóa học); cung cấp kiến thức về cách sử dụng 
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thiết bị thí nghiệm, các kỹ năng tiến hành thí nghiệm để nắm rõ bản chất cơ chế, quy 

luật; giúp sinh viên hiểu sâu hơn và vận dụng vào thực tế, làm nền tảng cho việc tiếp 

thu một số học phần cơ sở và chuyên ngành có liên quan. 

7. Cấu trúc nội dung học phần 

Vấn đề 1. Hướng dẫn sử dụng một số dụng cụ và thiết bị thí nghiệm cơ bản 

Nội dung Số tiết  Chuẩn đầu ra 

1.1. Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm (dụng cụ 

bằng thủy tinh, bằng sứ, các dụng cụ bằng gỗ, 

bằng kim loại) 

1.2. Sử dụng thiết bị (cân điện tử, pH mét, tủ 

sấy, lò nung, tủ hút) 

1.3. Một số kỹ thuật phòng thí nghiệm cơ bản  

5 5.1; 5.9; 5.10; 5.11; 

5.12 

Vấn đề 2. Kết tinh 

Nội dung Số tiết  Chuẩn đầu ra 

2.1. Xác định hiệu suất kết tinh của acid 

benzoic. 

2.2. Xác định hàm lượng acid benzoic trong 

mẫu acid benzoic có lẫn tạp chất. 

5 5.1; 5.2; 5.7; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12 

Vấn đề 3. Pha chế dung dịch – Chuẩn độ 

Nội dung Số tiết  Mục tiêu 

3.1. Pha chế dung dịch 

- Pha chế dung dịch từ chất rắn 

- Pha chế dung dịch từ chất lỏng đặc có nồng 

độ phần trăm 

- Pha chế dung dịch chuẩn 

- Pha loãng dung dịch 

- Pha trộn dung dịch 

3.2. Xác định nồng độ dung dịch 

-  Xác định nồng độ dung dịch bằng phù kế 

- Xác định nồng độ dung dịch bằng phương 

pháp chuẩn độ.  

4 5.1; 5.8; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12 

  

Vấn đề 4. Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học 

Nội dung Số tiết  Chuẩn đầu ra 

4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: 

- Ảnh hưởng của nồng độ 

- Ảnh hưởng của nhiệt độ 

- Ảnh hưởng của diện tích bề mặt 

- Ảnh hưởng của xúc tác 

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa 

học 

- Ảnh hưởng của nồng độ, pH 

4 5.1; 5.3; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12 
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- Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Vấn đề 5. Cân bằng trong dung dịch điện ly (phần 1)  

Nội dung Số tiết  Chuẩn đầu ra 

5.1. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion 

- Phản ứng tạo thành chất khó phân ly 

- Phản ứng tạo thành chất dễ bay hơi 

- Phản ứng tạo thành kết tủa 

5.2. Phản ứng tạo phức 

- Phân biệt muối đơn, muối kép, phức chất 

- Sự điện ly của muối đơn, muối kép, phức chất 

- Cân bằng tạo phức 

5.3. Phản ứng oxy hóa – khử  

- Phản ứng oxy hóa – khử trong hệ đồng thể 

- Phản ứng oxy hóa – khử trong hệ dị thể 

- Tính chất oxy hóa của KMnO4 trong các môi 

trường khác nhau. 

- Tính oxy hóa và tính khử của H2O2 

4 5.1; 5.5; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12 

 

Vấn đề 6. Cân bằng trong dung dịch điện ly (phần 2)  

Nội dung Số tiết  Chuẩn đầu ra 

6.1. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion 

- Phản ứng tạo thành chất khó phân ly 

- Phản ứng tạo thành chất dễ bay hơi 

- Phản ứng tạo thành kết tủa 

6.2. Phản ứng tạo phức 

- Phân biệt muối đơn, muối kép, phức chất 

- Sự điện ly của muối đơn, muối kép, phức chất 

- Cân bằng tạo phức 

6.3. Phản ứng oxy hóa – khử  

- Phản ứng oxy hóa – khử trong hệ đồng thể 

- Phản ứng oxy hóa – khử trong hệ dị thể 

- Tính chất oxy hóa của KMnO4 trong các môi 

trường khác nhau. 

- Tính oxy hóa và tính khử của H2O2 

4 5.1; 5.6; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12 

 

Vấn đề 7. Điện hóa học  

Nội dung Số tiết  Chuẩn đầu ra 

7.1. Pin điện hóa 

- Nghiên cứu hoạt động của pin Daniel - 

Jacobie 

7.2. Điện phân 

- Điện phân dung dịch NaCl không có màng 

ngăn 

4 5.1; 5.6; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12 
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8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1. Lịch trình chung: 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 1 4   10  

2 1 4   10  

3 1 3   8  

4 1 3   8  

5 1 3   8  

6 1 3   8  

7 1 3   8  

Tổng 7 23   60 90 

 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: Phòng chiếu, máy chiếu, internet, phòng thí nghiệm hóa học. 

 9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá quá trình dạy và học 

10.1 Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị 

bài tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm danh 5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm 

vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, thực hành 30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 

50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 



81 

 

10.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4,9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

11. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

1 
Nguyễn Đức 

Chung 

Hóa học Đại 

cương 
2002 

ĐHQG TP. 

HCM 
Thư viện Học 

2 
Nguyễn Đức 

Chung 

Bài tập và 

Trắc nghiệm 

Hóa học Đại 

cương 

1998 
Khoa học & 

Kỹ thuật 
Thư viện Học 

3 
Nguyễn Đình 

Soa 

Hóa đại cương 

(Tái bản lần 1) 
2004 

ĐHQG TP. 

HCM 
Thư viện Học 

4 
Lê Mậu 

Quyền 

Cơ sở lý 

thuyết Hóa 

học-Phần Bài 

tập 

2001 
Khoa học & 

kỹ thuật 
Thư viện 

Tham 

khảo 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận, thực 

hành đầy đủ các bài thực hành theo yêu cầu của giảng viên. 
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(19) Học phần: Giáo dục thể chất 1      1(0,1) 

1. Tên học phần: Giáo dục thể chất 1 (Physical education 1) 

- Mã số học phần: A05008 

- Số tín chỉ học phần: 01 tín chỉ   

- Số tiết học phần: 5 tiết lý thuyết, 25 tiết thực hành và 30 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách học phần: Trung tâm GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

3. Điều kiện tiên quyết: Không. 

4. Mục tiêu của học phần:   

Người học thực hiện được các kỹ thuật chạy cự ly trung bình, kỹ thuật nhảy cao 

nằm nghiêng và kỹ thuật ném bóng, ném lựu đạn thể thao; đồng thời nắm vững 

phương pháp giảng dạy chạy cự ly trung bình, nhảy cao năm nghiêng và ném bóng.  

5. Chuẩn đầu ra của học phần  

5.1. Biết được lịch sử phát triển môn điền kinh.   

5.2. Hiểu nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly trung bình, nhảy cao nằm nghiêng, ném 

bóng.   

5.3. Hiểu kỹ thuật chạy cự ly trung bình.   

5.4. Hiểu kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng.   

5.5. Hiểu kỹ thuật ném bóng, ném lựu đạn thể thao.  

5.6. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chạy cự ly trung bình, nhảy cao  nằm 

nghiêng, ném bóng, ném lựu đạn thể thao và các phương pháp giảng dạy.  

5.7. Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để giảng dạy, huấn luyên và tổ chức 

thi đấu, làm trọng tài môn chạy cự ly trung bình, nhảy cao nằm nghiêng, ném bóng và 

ném lựu đạn thể thao.  

5.8. Thái độ học tập nghiêm túc, cần cù, siêng năng luyện tập để hình thành được 

các kỹ thuật chạy, ném bóng và ném lựu đạn thể thao, nâng cao năng lực chuyên môn; 

ý thức được trách nhiệm học tập sau này để phục vụ nhân dân, đạo đức trong sáng, tác 

phong nghề nghiệp chuẩn mực; thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm công dân đối với sự 

nghiệp trồng người.  

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:   

Nội dung học phần bao gồm 3 môn nhỏ trong bộ môn điền kinh đó là môn chạy 

cự  ly trung bình, nhảy cao nằm nghiêng, ném bóng và ném lựu đạn thể thao  

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

Vấn đề 1.    Đi bộ thể thao & chạy cự ly trung bình 

 Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.   Lịch sử phát triển môn đi bộ & chạy cự ly trung 

bình 

1.2.   Nguyên lý kỹ thuật đi bộ & chạy cự ly trung 

bình  

1.3.   Kỹ thuật chạy giữa quãng cự ly trung bình  

1.4.   Kỹ thuật xuất phát chạy cự ly trung bình  

2 

 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 
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1.5.   Kỹ thuật về đích chạy cự ly trung bình  

1.6.   Luật thi đấu đi bộ & chạy cự ly trung bình 

Vấn đề 2.    Nhảy cao năm nghiêng    

 Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1.   Nguyên lý kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng  

2.2.   Kỹ thuật giậm nhảy đá lăng  

2.3.   Kỹ thuật chạy đà nhảy cao nằm nghiêng  

2.4.   Kỹ thuật qua xà nhảy cao nằm nghiêng  

2.5.   Kỹ thuật rơi nhảy cao nằm nghiêng  

2.6.   Luật thi đấu nhảy cao nằm nghiêng 

3 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

 

7.2. Thực hành 

Vấn đề 1.  Đi bộ thể thao   

 Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Kỹ thuật đặt chân trong đi bộ. 

Kỹ thuật đánh tay trong đi bộ. 

Kỹ thuật hít thở trong đi bộ thể thao  . 

5 

5.6 

5.7 

 

Vấn đề 2.  Kỹ thuật chạy cự ly trung bình    

 Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Kỹ thuật chạy đường vòng chạy cự ly trung 

bình. 

Kỹ thuật xuất phát cao chạy cự ly trung bình. 

Kỹ thuật đánh tay chạy cự ly trung bình. 

Kỹ thuật về đích chạy cự ly trung bình. 

10 

5.6 

5.7 

 

Vấn đề 3.  Nhảy cao nằm nghiêng   

 Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Kỹ thuật giậm nhảy đá lăng. 

Kỹ thuật chạy đà kết hợp với giậm nhảy đá 

lăng.   

Kỹ thuật qua xà kiểu nằm nghiêng . 

Kỹ thuật rơi xuống đất kiểu nằm nghiêng.  

10 

5.6 

5.7 

 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp 

Thực hành 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 2 0 0 5 14 21 

2 3 0 0 10 26 36 

3 0 0 0 10 20 30 

Tổng 5   25 60 90 

 



84 

 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

      Sân trường. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.  

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành.  

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:  

10.1. Cách đánh giá  

        Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần  

 

Quy định Trọng số  

 

Mục tiêu 

1 Điểm lý thuyết    30%  

2 Điểm giữa kỳ    20%  

3 Điểm thi kết thúc    50%  

10.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.   

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến 

một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.   

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
 

 

 

11. Tài liệu học tập:   

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục 

đích sử 

dụng 
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1 Nguyễn Văn Thái 
Bài giảng đi bộ & 

chạy cư ly trung bình 
2006  

Thư 

viện 
Học 

2 Nguyễn Văn Thái 
Bài giảng nhảy cao 

nằm nghiêng 
2009  

Thư 

viện 
Học 

3 Nguyễn Văn Thái 
Bài giảng ném bóng 

& lựu đạn 
2010  

Thư 

viện 
Học 

4 Đại học TDTT I Giáo trình điền kinh 2013 TDTT 
Thư 

viện 
Học 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần 
Nội dung 

 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 Lịch sử phát triển môn đi bộ 

& chạy cự ly trung bình - 

Nguyên lý kỹ thuật đi bộ & 

chạy cự ly trung bình - Kỹ 

thuật đặt chân trong đi bộ - Kỹ 

thuật đánh tay trong đi bộ 

1 4 

-Nghiên cứu trước +Tài 

liệu [1] mục: 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6 +  Tài 

liệu [4] chương đi bộ & 

chạy cự ly trung bình 

2 

Kỹ thuật hít thở trong đi bộ thể 

thao - Kỹ thuật chạy giữa 

quãng đường thẳng cự ly trung 

bình  

 

1 4 

-Nghiên cứu trước +Tài 

liệu [1] mục: 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6 +Tài 

liệu [4] chương đi bộ & 

chạy cự ly trung bình 

3 

Kỹ thuật chạy đường vòng cự 

ly trung bình  

 1 4 

-Nghiên cứu trước +Tài 

liệu [1] mục: 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6 +Tài 

liệu [4] chương đi bộ & 

chạy cự ly trung bình 

4 

Kỹ thuật xuất phát cao chạy cự 

ly trung bình   

 1 4 

-Nghiên cứu trước +Tài 

liệu [1] mục: 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6 +Tài 

liệu [4] chương đi bộ & 

chạy cự ly trung bình 

5 

Kỹ thuật về đích chạy cự ly 

trung bình   

 

1 4 

-Nghiên cứu trước: +Tài 

liệu  

[1] mục: 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6  

+Tài liệu [4] chương đi 

bộ & chạy cự ly trung 

bình 

6 Luật thi đấu đi bộ & chạy cự 1 4 -Nghiên cứu trước: +Tài 
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Tuần 
Nội dung 

 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

ly trung bình  

 

liệu [1] mục: 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6  

+Tài liệu [4] chương đi 

bộ & chạy cự ly trung 

bình 

7 

Nguyên lý kỹ thuật nhảy cao 

năm nằm nghiêng   

 1 4 

-Nghiên cứu trước: +Tài 

liệu [2] mục: 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6.   

+Tài liệu [4] chương 

nhảy cao nằm nghiêng 

8 

Kỹ thuật giậm nhảy đá lăng   

 

 
1 4 

-Nghiên cứu trước +Tài 

liệu [2] mục: 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6.  

+Tài liệu [4] chương 

nhảy cao  

nằm nghiêng 

9 

Kỹ thuật chạy đà nhảy cao 

nằm nghiêng   

 1 4 

-Nghiên cứu trước +Tài 

liệu [2] mục: 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6.   

+Tài liệu [4] chương 

nhảy cao nằm nghiêng 

10 

Kỹ thuật qua xà nhảy cao nằm 

nghiêng Kỹ thuật rơi nhảy cao 

nằm nghiêng   

 

1 4 

-Nghiên cứu trước +Tài 

liệu [2] mục: 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6.  +Tài 

liệu [4] chương nhảy cao 

nằm nghiêng 

11 

Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao 

nằm nghiêng Luật thi đấu 

nhảy cao nằm nghiêng  

 

1 4 

-Nghiên cứu trước +Tài 

liệu [2] mục: 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6.   

+Tài liệu [4] chương 

nhảy cao nằm nghiêng 
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(20) Học phần: Giáo dục thể chất 2         2(0,2) 

1. Tên học phần: Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 

- Mã số học phần : A05009 

- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ   

- Số tiết học phần: 5 tiết lý thuyết, 50 tiết thực hành và 30 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách học phần: Trung tâm GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

3. Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1 (A05008) 

4. Mục tiêu của học phần: Nhận biết và trình bày được những nguyên lý kỹ thuật cơ 

bản môn bóng chuyền: Di chuyển, chuyền bóng, phát bóng, đập bóng, chắn bóng. Mô 

tả, khái quát hóa, giải thích và vận dụng được luật bóng chuyền. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Lịch sử phát triển môn bóng chuyền; Luật thi đấu, cách tiến hành tổ chức 

giải bóng chuyền; Lý luận và phương pháp tập luyện môn bóng chuyền.  

5.2. Các bài tập bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng cao tay, đệm bóng thấp tay, 

phát bóng cao tay, phát bóng thấp tay.  

5.3. Thưc hiện đúng các bài tập bóng chuyền cơ bản. 

5.4. Sinh viên thực hiện được các bài tập bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng cao 

tay, đệm bóng thấp tay, phát bóng cao tay, phát bóng thấp tay. 

5.5. Thái độ học tập nghiêm túc, cần cù, siêng năng luyện tập. 

5.6. Nâng cao năng lực chuyên môn; ý thức được trách nhiệm học tập. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường 

thể chất cho học sinh, sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào 

đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể 

chất trong nhà trường.  

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Lịch sử phát triển môn bóng chuyền.  

1.2. Nguyên lý kỹ thuật môn bóng chuyền. 

1.3. Phương pháp tổ chức thi đấu bóng chuyền.  

1.4. Luật thi đấu bóng chuyền. 

5 

 

5.1; 5.2; 5.5; 5.6 

 

7.2. Thực hành 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Thực hành chuyền bóng.  

1.2. Thực hành đệm bóng. 

1.3. Thực hành phát bóng. 

1.4. Thực hành tổ chức thi đấu bóng chuyền. 

12 

12 

12 

14 

5.3; 5.4; 5.5; 5.6 

 

 

 

 



88 

 

8. Hình thức tổ chức dạy – học    

8.1. Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

Lịch sử phát 

triển môn bóng 

chuyền.  

1    2 3 

Nguyên lý kỹ 

thuật môn bóng 

chuyền. 

2    4 6 

Phương pháp tổ 

chức thi đấu 

bóng chuyền 

1    2 3 

Luật thi đấu 

bóng chuyền. 
1    2 3 

Thực hành 

chuyền bóng.  
   12 24 36 

Thực hành đệm 

bóng. 
   12 24 36 

Thực hành phát 

bóng. 
   12 24 36 

Thực hành tổ 

chức thi đấu 

bóng chuyền. 

   14 28 42 

Tổng 5   50 110 165 

 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

      Sân trường 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.  

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành.  

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:  

10.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số  Mục tiêu 

1 Điểm lý thuyết    30%  
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2 Điểm giữa kỳ    20%  

3 Điểm thi kết thúc    50%  

10.2. Cách tính điểm  

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.   

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến 

một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

Xuất bản 

1 Vũ Đức Thu Giáo trình tài liệu môn 

bóng chuyền và bóng 

rổ 

199

5 

Vụ giáo dục thể chất Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, xuất 

bản Hà Nội  

2 D. Hare Học thuyết huấn luyện 199

6 

TDTT Hà Nội 

3 Trịnh Trung 

Hiếu 

Lý luận và phương 

pháp TDTT 

199

7 

TDTT Hà Nội 

4 Ủy ban TDTT Luật bóng chuyền 200

3 

TDTT Hà Nội 

5 Nguyễn Quang Hướng dẫn tập luyện 

và thi đấu bóng chuyền 

199

6 

TDTT Hà Nội 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên đọc tài liệu trước khi đến lớp, rèn luyện thêm các bài thực hành  
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(21) Học phần: Giáo dục thể chất 3          

1. Tên học phần: Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông) 

- Mã số học phần : A05010 

- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ   

- Số tiết học phần: 5 tiết lý thuyết, 50 tiết thực hành và 30 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn: GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

3. Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1 (A05008) 

4. Mục tiêu của học phần: Nhận biết và thực hiện được những kỹ thuật cơ bản môn cầu 

lông: Di chuyển, phát bóng, đập bóng. Mô tả, khái quát hóa, giải thích và vận dụng 

được luật cầu lông 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông. 

5.2. Hiểu được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và 

phương pháp tập luyện. 

5.3. Thành thạo kỹ thuật di chuyển, kỹ thuật cầm vợt. 

5.4. Thành thạo kỹ thuật giao cầu. 

5.5. Thành thạo kỹ thuật đánh cầu trên lưới thuận và nghịch tay. 

5.6. Ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ 

thuật động tác tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

- Sinh viên cần thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng 

bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như thi đấu. 

- Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua 

những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo 

viên hướng dẫn mong muốn.  

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

Vấn đề 1: Khái quát chung về môn cầu lông 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.  Nguồn gốc ra đời môn cầu lông. 

1.2.  Lịch sử phát triển môn cầu lông trong và 

ngoài nước. 

1.3.  Lợi ích tác dụng của môn cầu lông. 

1 

 

5.1; 5.2 

 

Vấn đề 2: Những kỹ thuật cơ bản trong cầu lông  

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Khái niệm chung. 

2.2. Kỹ thuật di chuyển ngang, di chuyển tiến, 

lùi trong môn cầu lông. 

2.3. Kỹ thuật cầm vợt đánh cầu thuận và nghịch 

tay. 

2.4. Kỹ thuật giao cầu, nhận giao cầu, kỹ thuật 

2 5.1; 5.2; 5.6 
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đánh cầu trên lưới. 

Vấn đề 3: Giới thiệu sơ lược về luật cầu lông 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Kích thước sân bãi, cách tính điểm. 

3.2. Phương pháp tổ chức thi đấu. 

2 5.1; 5.2; 5.6 

 

6.2. Thực hành 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Kỹ thuật di chuyển đơn bước, kỹ thuật di 

chuyển đa bước, kỹ thuật cầm vợt. 

1.2. Kỹ thuật giao cầu, kỹ thuật di chuyển nhận 

giao cầu. 

1.3. Kỹ thuật di chuyển ngang sân, kỹ thuật di 

chuyển dọc sân. 

1.4. Kỹ thuật di chuyển đánh cầu trên lưới 

thuận và nghịch tay. 

 

25 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 

 

8. Phương pháp giảng dạy:   

Phương pháp giảng dạy được áp dụng: phương pháp phân tích tổng hợp, phương 

pháp thị phạm, phương pháp lặp lại, phương pháp nâng cao dần lượng vận động, 

phương pháp xem băng ghi hình …  

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.  

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành.  

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:  

10.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số  Mục tiêu 

1 Điểm lý thuyết    30%  

2 Điểm giữa kỳ    20%  

3 Điểm thi kết thúc    50%  

10.2. Cách tính điểm  

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.   

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến 

một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.   

10. Tài liệu học tập: 



92 

 

TT Tên tác giả Tên tài liệu Năm 
Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

1 Ủy ban TDT Ủy ban TDT 2010 
TDTT Hà 

Nội 
Thư viện Học 

2 

Nguyễn Văn 

Hồng ,Trần 

Việt Dũng 

Giáo trình Cầu Lông 2008 ĐHSP Thư viện Học 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên chuẩn bị và thực hiện theo sự hướng dẫn của Giảng viên trước mỗi 

buổi học.  

Thời 

gian 
Nội dung buổi học 

Hình thức lên lớp Tự 

nghiên 

cứu 

Tổng Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

Tuần 

1 

Giới thiệu môn học,hướng dẫn các 

bài tập khởi động chung và khởi 

động chuyên môn. 

1 2  

  

Tuần 

2 

Giới thiệu lịch sử, lợi ích việc tập 

luyện môn cầu lông. Giới thiệu các 

kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông. 

2   

  

Tuần 

3 

Hướng dẫn cách cầm vợt, tâng cầu 

và các bước di chuyển đơn bước 

trong môn cầu lông. 

 2 2 

  

Tuần 

4 

Ôn tập kỹ thuật di chuyển đơn 

bước, giới thiệu kỹ thuật đánh cầu 

trên lưới thuận tay và nghịch tay. 

 2 4 

  

Tuần 

5 

Hướng dẫn kỹ thuật giao cầu thuận 

tay, kỹ thuật di chuyển đa bước 

trong môn cầu lông. 

 2 2 

  

Tuần 

6 

Các chấn thương thường gặp trong 

tập luyện cầu lông. Hướng dẫn luật 

cầu lông 

2  4 

  

Tuần 

7 

Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa 

bước về phía cuối sân thực hiện 

động tác nhận giao cầu 

 2  

  

Tuần 

8 

Thi kết thúc học phần 
 2  

  

Tuần 

9 

Thi kết thúc học phần 
 2  

  

Tổng cộng: 5 tiết 14 tiết 12tiết 30 tiết 60 tiết 



93 

 

(26) Học phần: Điện tử cơ bản 3(3,0) 

1. Tên học phần: Điện tử cơ bản (Basic Electronics) 

- Mã số học phần: E06101 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ. 

- Số tiết học phần: 45 tiết  

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật công nghệ 

3. Môn học trước:  Mạch điện (E06100) 

4. Mục tiêu của học phần: Môn học này là giới thiệu về quy trình kỹ thuật điện tử, 

cung cấp các khái niệm cơ bản của nghề kỹ thuật điện tử. Ngoài ra, các sinh viên sẽ 

được học cách sử dụng phù hợp các công cụ kỹ thuật, bao gồm máy tính và các thiết bị 

đo lường.Sinh viên cũng sẽ thực hiện những nghiên cứu thống kê của các dữ liệu thực 

nghiệm, xác định các yêu cầu kỹ thuật, và thực hiện mô phỏng. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1 Hiểu về vật liệu bán dẫn dùng chế tạo linh kiện điện tử, cấu trúc và đặc trưng 

của các linh kiện điện tử cơ bản. 

5.2 Phân tích các thông số của các mạch điện tử cơ bản như: mạch chỉnh lưu, mạch 

xén, mạch phân cực, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch 

dao động, mạch nguồn DC. 

5.3. Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật 

điện tử bằng tiếng anh. 

5.4. Kỹ năng tư duy để thiết kế, giải quyết các vấn đề phát sinh khi thiết kế các 

mạch điện tử cơ bản. 

5.5. Hình thành tác phong công nghiệp: đi học đúng giờ, thực hiện các nhiệm vụ 

theo đúng kế hoạch. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu chế tạo 

linh kiện điện tử. Trình bày cấu trúc, đặc trưng và ứng dụng của các linh kiện điện tử 

cơ bản như Diode, Transistor, SCR, TRIAC, DIAC, OP-AMP và các linh kiện 4 lớp 

bán dẫn, linh kiện quang điện tử. Hướng dẫn sinh viên cách phân tích, tính toán các 

thông số và thiết kế các mạch điện tử cơ bản như: mạch chỉnh lưu, mạch xén, mạch 

nguồn DC, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch transistor 

ngắt dẫn, mạch dao động, các mạch điều khiển dùng SCR, TRAC, DIAC, quang trở, 

op-to và các mạch điện tử ứng dụng trong thực tế. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Vấn đề 1: Vật liệu bán dẫn   
Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Vật liệu bán dẫn 

Chuyển tiếp P-N (Junction P-N) 

Chuyển tiếp Schottky 

Bài tập 

4 

5.1; 5.3; 5.4 



94 

 

Vấn đề 2: Diode và mạch ứng dụng  

 Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1 

2.2 

2.3 

Đại cương về Diode 

Các loại Diode 

Bài tập 
4 

5.1; 5.3; 5.4 

2.4 

2.4 

2.5 

Giải tích mạch Diode 

Các mạch ứng dụng của Diode 

Bài tập 

Vấn đề 3: Transistor lưỡng cực (bjt) 

 Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Giới thiệu 

Cấu trúc Transistor lưỡng cực 

Nguyên lý hoạt động của BJT 

Đăc tuyến Volt-Ampe của BJT 

2 

5.1; 5.3; 5.4 

Vấn đề 4: Mạch phân cực cho BJT 

 Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

 

4.5 

4.6 

Giới thiệu điểm làm việc 

Độ ổn định của mạch 

Các dạng mạch phân cực cho BJT 

Phân tích đường tải một chiều (DCLL), đường 

tải xoay chiều (ACLL). 

Thiết kế mạch phân cực cho BJT 

Bài tập 

2 

5.1; 5.3; 5.4 

Vấn đề 5: Transistor trường (fet)  
Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Transistor Trường JFET 

Transistor Trường cực cổng cách ly 

Transistor Trường MOSFET 

So sánh giữa BJT và FET 

2 

5.2; 5.3; 5.4 

Vấn đề 6: Mạch phân cực cho FET 

 Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Giới thiệu 

Phân cực cho JFET 

Phân cực cho MOSFET 

Bài tập 

2 

5.2; 5.3; 5.4 
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Vấn đề 7: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ   
Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4  

Giới thiệu 

Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT 

Phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dung BJT  

Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng Transistor 

trườngFET. Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại 

3 

5.2; 5.3; 5.4; 

5.5 

Vấn đề 8: Mạch khuếch đại ghép liên tầng   
Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

Giới thiệu 

Mạch khuếch đại ghép bằng tụ liên lạc 

Mạch khuếch đại ghép máy biến áp 

Mạch khuếch đại ghép trực tiếp 

Mạch khuếch đại ghép Darlington 

Mạch khuếch đại ghép Cascode 

Mạch khuếch đại ghép vi sai 

Bài tập 

3 

5.2; 5.3; 5.4; 

5.5 

Vấn đề 9: Các loại transistor  
Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

Nguyên lý cấu tạo, hoạt động 

Các sơ đồ đấu dây, đặc tuyến của BJT 

Các mạch phân cực cho BJT 

Phân tích đường tải 

Các ví dụ về phân cực 

Hoạt động ngắt dẫn của BJT 

3 

5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 5.5 

Vấn đề 10: Mạch khuếch đại có hồi tiếp   
Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

Giới thiệu 

Ưu điểm và nhược điểm của mạch hồi tiếp âm 

Khái niệm cơ bản về hồi tiếp 

Các thông số của hồi tiếp âm 

Bảng so sánh các dạng hồi tiếp 

Khảo sát hồi tiếp của một số mạch khuếch đại 

Bài tập 

3 

5.2; 5.3; 5.4; 

5.5 

Vấn đề 11: Mạch khuếch đại thuật toán   
Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

Cấu trúc mạch khuếch đại thuật toán 

Ứng dụng OP-AMP như một phần tử mạch 

Đặc tính thực tế của OP-AMP 

Ứng dụng OP-AMP trong mạch tuyến tính 

3 

5.2; 5.3; 5.4; 

5.5 
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11.5 

11.6 

Ứng dụng OP-AMP trong mạch phi tuyến 

Bài tập 

Vấn đề 12: Mạch khuếch đại công suất   
Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

12.7 

12.8 

Mạch khuếch đại công suất lý tưởng 

Đặc điểm của các mạch khuếch đại công suất 

Mạch khuếch đại công suất chế độ lớp A 

Mạch khuếch đại công suất chế độ lớp B 

Mạch khuếch đại công suất chế độ lớp AB 

Mạch khuếch đại công suất chế độ lớp C 

Mạch khuếch đại công suất chế độ lớp D 

Bài tập 

3 

5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 5.5 

Vấn đề 13: Mạch dao động   
Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

13.1 

13.2 

13.3 

Mạch dao động tạo sóng sin 

Mạch dao động tạo xung (vuông, tam giác) 

Bài tập 

2 

5.2; 5.3; 5.4; 

5.5 

Vấn đề 14: Mạch khuếch đại cộng hưởng 

 Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

14.5 

Giới thiệu 

Đặc điểm của mạch khuếch đại cộng hưởng 

Mạch khuếch đại cộng hưởng dùng linh kiện rời 

Mạch lọc tích cực 

Bài tập 

2 

5.2; 5.3; 5.4; 

5.5 

Vấn đề 15: Thyristor và linh kiện quang điện tử   
Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

Họ Thyristor 

UJT 

Linh kiện quang điện 

Bài tập 

3 

5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 5.5 

Vấn đề 16: Nguồn dc và mạch ổn áp   
Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

16.1 

16.2 

16.3 

16.4 

16.5 

16.6 

Giới thiệu 

Mạch chỉnh lưu 

Mạch lọc 

Mạch ổn áp 

Bài tập 

Ôn tập nội dung môn học 

4 

5.1; 5.5;  5.3; 

5.4; 5.5 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 
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8.1 Lịch trình chung 

Vấn đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 3 1   8 12 

2 3 1   8 12 

3 2    4 6 

4 1 1   4 6 

5 2    4 6 

6 1 1   4 6 

7 3    6 9 

8 2 1   6 9 

9 3    6 9 

10 2 1   6 9 

11 2 1   6 9 

12 2 1   6 9 

13 1 1   4 6 

14 1 1   4 6 

15 2 1   6 9 

16 2 2   8 12 

Tổng 32 13   90 135 

8.2 Điều kiện hỗ trợ để dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

Phòng máy chiếu, kết nối internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng  

- Bài tập: hoàn thành 100% theo yêu cầu của giáo viên. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị 

bài tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm danh 5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành 

nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, 

bài tập nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 
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10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 
Nhà xuất bản 

1 Trần Thu Hà Điện tử cơ bản 2012 

Nhà xuất bản 

ĐH Quốc Gia 

TP.HCMSPKT 

2 Lê Phi Yến Kỹ Thuật Điện Tử 2005 ĐHQG TpHCM 

3 Thomas L. Floyd 
Electronic Devices, 

seventh edition 
 Prentice Hall 

4 Robert Boyledstad 
Electronic Devices & 

Circuit Theory 
 Prentice Hall 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận đầy đủ theo yêu 

cầu của giảng viên. 

  

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, thực 

hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 

50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 
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(27) Học phần: An toàn điện 2(2,0) 

1. Tên học phần: An toàn điện (Electrical Safety)    

- Mã số học phần: E06107 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ. 

- Số tiết học phần: 30 tiết (2 tiết lý thuyết + 4 tiết tự học/ tuần) 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần:  Môn học muốn hướng sinh viên tới sự hiểu biết cần thiết 

về các mối nguy hiểm của điện để ngăn chặn chúng. Trước hết, môn học sẽ giới thiệu 

cho sinh viên các kiến thức về làm thế nào để nhận biết, đánh giá và kiểm soát các mối 

nguy hiểm điện. Một số hướng dẫn về cách thức xử lý trong các trường hợp khẩn cấp 

cũng được chỉ dẫn. Sau đó, môn học đồng thời cung cấp cho sinh viên các quy tắc và 

các quy định về an toàn cho các thợ điện, các biện pháp phòng ngừa các mối nguy 

hiểm điện và cơ khí trên công việc, các công cụ và thiết bị an toàn, sơ cứu, hồi sức tim 

phổi (CPR), an toàn nghề nghiệp và sức khỏe, thiết bị bảo vệ cá nhân. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

5.1. Trình bày được các khái niệm về an toàn điện 

5.2. Hiểu biết các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị, các biện pháp nối 

đất, giải pháp chống sét 6 điểm. 

5.3. Hiểu biết tính năng các công cụ an toàn, qui trình vận hành và sửa chữa an toàn 

thiết bị, quy trình cấp cứu người bị điện giật. 

5.4. Biết phân tích dòng điện qua người trong các loại mạng điện khác nhau. 

5.5. Biết phân loại các hệ thống nối đất chuẩn, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng 

của từng loại hệ thống.  

5.6. Hiểu rõ tính năng của các thiết bị bảo vệ và phạm vi ứng dụng của từng loại. 

5.7. Biết giải thích các dạng tai nạn và đề xuất phương án bảo vệ người chống giật 

trực tiếp, chống giật gián tiếp, chống tác hại của trường điện từ và tĩnh điện. 

5.8. Biết phân tích và đề xuất các giải pháp bảo vệ thiết bị chống quá dòng, chống 

nhiễu điện áp, nhiễu điện từ, chống xâm nhập của vật thể rắn và nước. 

5.9. Biết đánh giá rủi ro thiệt hại do sét và các biện pháp phòng chống. 

5.10. Đánh giá tình trạng nạn nhân do tai nạn điện, đề xuất qui trình xử lý và cấp 

cứu nạn nhân. 

5.11. Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên 

ngành.   

5.12. Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến 

cung cấp điện.  

5.13. Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng trong lĩnh vực an toàn điện. 

5.14. Áp dụng thiết kế hệ thống nối đất 

5.15. Áp dụng thiết kế hệ thống chống sét 

5.16. Chọn giải pháp hợp lý đảm bảo an toàn cho người và thiết bị 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
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Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về an toàn điện; các 

phương pháp vận hành thiết bị điện và mạng điện an toàn, các biện pháp phòng chống 

nguy hiểm điện giật; các biện pháp chống sét trực tiếp và lan truyền, các biện pháp nối 

đất; các phương pháp cứu chữa người khi có tai nạn điện. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Vấn đề 1: Các khái niệm cơ bản 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1 Đặt vấn đề 

1.2 Tai nạn điện 

1.3 Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người 

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật 

1.5 Dòng điện tản trong đất 

1.6 Điện áp bước 

1.7 Điện áp tiếp xúc 

1.8 Phân loại công trình và trang thiết bị điện 

1.9 Nguyên nhân chính gây ra tai nạn điện 

  

4 
5.1; 5.11;  

5.10; 5.13. 

Vấn đề 2: Phân tích dòng điện qua người 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1 Mạng điện cách điện với đất 

2.2 Mạng điện nối đất 

2.3 Các biện pháp bảo vệ  
2 

5.4;  5.11;  

5.10; 5.13 

Vấn đề 3: Hệ thống nối đất 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1 Đặt vấn đề 

3.2 Các hệ thống nối đất chuẩn 

3.3 Điện trở suất của đất 

3.5 Các kiểu nối đất 

3.6 Điện trở nối đất 

3.7 Phân tích hệ thống nối đất hiện đại  

4 

5.2; 5.5; 

5.10; 5.11;  

5.13; 5.14 

 

Vấn đề 4: Thiết bi đóng cắt và bảo vệ hạ áp 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1 Đặt vấn đề 

4.2 Máy cắt hạ áp 

4.3 Thiết bị chống dòng rò 

4.4 Cầu chì  

4 
5.6; 5.10;  

5.11; 5.13 

 

 

 

 



101 

 

Vấn đề 5: Bảo vệ an toàn cho người 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1 Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp 

5.2 Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp 

5.3 Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp 

5.4 Bảo vệ chống giật do tiếp xúc với vật mang điện 

5.5 Bảo vệ chống đốt cháy hồ quang 

5.6 Bảo vệ chống tác hại của trường điện từ 

5.7 Bảo vệ chống tác hại của tĩnh điện 

6 

5.2; 5.7; 

5.16; 5.11; 

5.10; 5.13 

Vấn đề 6: Bảo vệ an toàn cho thiết bị 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1 Bảo vệ chống ảnh hưởng về nhiệt 

6.2 Bảo vệ chống quá dòng 

6.3 Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiểu điện từ 

6.4 Bảo vệ chống xâm nhập của vật thể rắn và nước  

2 

5.8; 5.16;  

5.11; 5.10 

4.2.10. 

Vấn đề 7: Bảo vệ chống sét 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1 Đặt vấn đề 

7.2 Tổng quan về sét 

7.3 Phân loại công trình cần bảo vệ 

7.4 Giải pháp chống sét toàn diện 

7.5 Kỹ thuật thu sét tại điểm định trước 

7.6 Dẫn xuống đất an toàn 

7.7 Tản nhanh năng lượng sét vào đất 

7.8 Đẳng thế các hệ thống nối đất 

7.9 Kỹ thuật chống sét lan truyền trên đường nguồn 

7.10 Kỹ thuật chống sét lan truyền trên đường tín hiệu 

7.11 Ví dụ áp dụng  

6 

5.2; 5.9 

5.15; 5.11; 

5.10; 5.13 

Vấn đề 8: Công cụ và quản lý an toàn điện 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

8.1 Biện pháp kỹ thuật an toàn điện 

8.2 Phân cấp quản lý và tổ chức an toàn 

8.3 Thanh tra kỹ thuật an toàn điện  2 

5.3; 5.10; 

  5.16; 5.11; 

5.10; 4.13 

 

 

Vấn đề 9: Sơ cứu người bị điện giật 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

9.1 Đặt vấn đề 

9.2 Lưu đồ cứu hộ  

2 

5.3 

5.10. 

5.16. 

5.11. 

5.10. 

5.13. 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Chương  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 4    8 4 

2 2    4 2 

3 4    8 4 

4 4    8 4 

5 6    12 6 

6 2    4 2 

7 6    12 6 

8 1    2 1 

9 1    2 1 

Tổng 30    60 30 

8.2 Điều kiện hỗ trợ để dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

Phòng máy chiếu, kết nối internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng  

- Bài tập: hoàn thành 100% theo yêu cầu của giáo viên. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm danh 5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 

5 
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TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, thực 

hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 

50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

1 
PGS. TS. Quyền 

Huy Ánh 
Giáo trình An toàn điện 2010 

ĐH Quốc Gia 

Tp HCM 

2 
Khoa Công Nghệ 

Điện 

Kỹ thuật an toàn trong cung 

cấp và sử dụng điện 
1989 

Khoa Học và 

Kỹ Thuật 

3 

Bộ Năng Lượng, 

Công Ty Điện Lực 

2 

Quy trình kỹ thuật an toàn điện 1993 

Tp Hồ Chí 

Minh 
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TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

4 
Tổng Công Ty Điện 

Lực Việt Nam, 

Qui trình kỹ thuật an toàn điện 

trong công tác quản lý, vận 

hành, sửa chữa, xây dựng 

đường dây, trạm điện 

1999  

5 

Electrical Safety 

Foundation 

International 

Indoor Electrical Safety Check 2004  

6 

Electrical Safety 

Foundation 

International 

Outdoor Electrical Safety 

Check 
2004  

7 
Code Of 

Practic.Workcover 
Low voltage electrical work 2007 

New South 

Wales 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận đầy đủ 

theo yêu cầu của giảng viên. 
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(28) Học phần: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

1. Tên học phần: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

  - Mã học phần: E06102 

  - Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 - Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: những khái niệm 

về nghiên cứu khoa học, lý thuyết khoa học, phương pháp thu thập và phân tích dữ 

liệu; 

- Giúp người học có khả năng xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học, triển 

khai dự án nghiên cứu và viết báo cáo khoa học. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu được tầm quan trọng của phương pháp nghiên cứu khoa học 

5.2. Tự giác học tập và tiếp thu kiến thức của học phần 

5.3. Cảm thụ tính khoa học, sự thiết thực cho công việc tương lai từ kiến thức học 

phần cung cấp, và sẵn sàng tham gia vào mọi hoạt động tiếp theo. 

5.4. Phân biệt các dạng nghiên cứu khoa học và sản phẩm của nghiên cứu khoa học 

5.5. Phân biệt phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

5.6. Phân biệt các trường phái nghiên cứu khoa học 

5.7. Thiết kế qui trình xây dựng lý thuyết khoa học 

5.8. Xây dựng công cụ thu thập dữ liệu định tính 

5.9. Phân tích dữ liệu định tính  

5.10. Xây dựng công cụ thu thập dữ liệu định lượng 

5.11. Phân biệt các dạng thang đo 

5.12. Phân tích dữ liệu định lượng 

5.13. Nhận dạng Chương khoa học 

5.14. Đánh giá chất lượng của một đề tài nghiên cứu khoa học 

5.15. Triển khai thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học 

5.16 Viết báo cáo kết quả nghiên cứu và trích dẫn tài liệu tham khảo 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu khoa học 

 Chương 2: Phương pháp nghiên cứu định tính 

 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu định lượng 

 Chương 4: Qui trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu khoa học 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1. Khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học và 5 5.1 
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phương pháp khoa học 

2. Các trường phái nghiên cứu khoa học 

3. Lý thuyết khoa học 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu định tính 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1. Khái niệm và mục tiêu nghiên cứu định tính 

2. Dữ liệu định tính 

3. Phương pháp phân tích dữ liệu định tính 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.7 

5.8 

5.9 

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu định lượng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1. Khái niệm đề tài khoa học 

2. Các tiêu chí đánh giá đề tài nghiên cứu khoa 

học 

3. Các nội dung chính của đề tài nghiên cứu 

khoa học 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.10 

5.11 

5.12 

 

Chương 4: Qui trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1. Khái niệm đề tài khoa học 

2. Các tiêu chí đánh giá đề tài nghiên cứu khoa 

học 

3. Các nội dung chính của đề tài nghiên cứu 

khoa học 

4. Các bước triển khai đề tài nghiên cứu khoa 

học 

5. Phương pháp trích dẫn tài liệu tham khảo

  

15 5.1 

5.2 

5.3 

5.13 

5.14 

5.15 

5.16 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5    10 15 

2 5    15 20 
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3 5    15 20 

4 15    20 35 

Tổng 30    60 90 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 
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1 
Vũ Cao Đàm Phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học 

2005 KH&

KT 

2 
Vũ Cao Đàm Đánh giá nghiên cứu khoa 

học 

2005 KH&

KT 

3 

Nguyễn Đình Thọ Phương pháp nghiên cứu 

khoa học trong kinh doanh 

2011 Lao 

động 

xã 

hội 

4 

Ranjit Kumar Research Methodology – A 

step-by-step guide for 

beginners 

2005 Sage 

Publi

catio

ns 

Ltd 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(29) Học phần: Nguyên lý mạch điện I 3(3,0) 

1. Tên học phần: Mạch điện (Electric Circuits) 

- Mã số học phần: E06100 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ. 

- Số tiết học phần: 45 tiết  

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật-Công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: Môn học được thiết kế để cung cấp sinh viên các kiến thức 

về các thành phần mạch điện; phân tích mạch một chiều và xoay chiều trạng thái ổn 

định; lý thuyết mạng điện; khuếch đại thuật toán; tính toán công suất. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1 Khả năng phân tích mạch điện và áp dụng các phương pháp giải mạch điện để 

tính dòng điện, điện áp và tính công suất. 

5.2 Khả năng phân tích mạch trong miền thời gian (khảo sát được đặc tính quá độ), 

phân tích mạch trong miền tần số (vẻ được giảng đồ Bode), phân tích mạch không 

tuyến tính. 

5.3  Biết áp dụng định luật Kirchoff, biến đổi tương đương, phương pháp điện thế 

nút phương pháp dòng mắt lưới định lý Thevenin-Norton, định lý xếp chồng để giải 

mạch điện. 

5.4 Tính toán công suất nguồn, công suất tiêu tán, cân bằng công suất. 

5.5 Phân tích và tính toán dòng điện và điện áp, vẽ dạng sóng bài toán quá trình quá 

độ. 

5.6 Phân tích và tính toán dòng điện và điện áp khi nguồn điện là điều hòa không 

sin và vẽ giản đồ Bode. 

5.7 Phân tích và tính toán dòng điện mạch phi tuyến. 

5.8. Có khả năng làm việc trong nhóm để thảo luận và giải quyết các bài tập  về 

Mạch  điện; 

5.9. Tính toán được dòng điện, điện áp và công suất trong các mạch điện nâng cao; 

5.10. Biết vận dụng môn học vào trong các môn chuyên ngành như môn điện tử cơ 

bản, môn máy điện, môn điều khiển tự động, môn lý thuyết đo lường điện và thiết bị 

đo, môn cung cấp điện…   

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần môn Mạch điện cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hai định luật 

Kirchhoff 1,2. Các phương pháp phân tích mạch: biến đổi tương đương, phương pháp 

thế nút, phương pháp dòng mắt lưới. Các định lý về mạch: định lý Thevenin-Norton , 

định lý cân bằng công suất, định lý xếp chồng. Áp dụng số phức để giải bài toán xác 

lập điều hòa. Mạch hỗ cảm, mạch chứa khuếch đại thuật toán, Mạch ba pha đối xứng 

và không đối xứng, Mạng hai cửa, Phân tích mạch trong miền thời gian, Phân tích 

mạch trong miền tần số, Giản đồ bode, Mạch phi tuyến. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 
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Vấn đề 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện  

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 Mạch điện và mô hình, công suất và năng lượng. 

Các phần tử mạch 

Các định luật Kirchhoff 1,2, nêu các ví dụ 

Biến đổi tương đương, ví dụ 

5 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.8, 

5.9. 5.10 

Vấn đề 2: Các phương pháp phân tích mạch 

 Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

2.1 

2.2 

2.3 

Phương pháp thế nút, ví dụ 

Phương pháp dòng mắt lưới, ví dụ 

Phương pháp thế nút cho nguồn lý tưởng, ví dụ 

5 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.8, 5.9, 

5.10 

Vấn đề 3: Mạch xác lập điều hoà 

 Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

3.1 

3.2 

3.3 

 

3.4  

Quá trình điều hòa 

Phương pháp biên độ phức 

Quan hệ áp dòng áp trên các phần tử R, L, C,  

trở kháng, dẫn nạp 

Đồ thị véc tơ, công suất, 

Phương pháp giải bài toán xoay chiều, Ví dụ, 10 

 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.6, 

5.8, 5.9, 

5.10 

3.5 

3.6 

Mạch chứa khuếch đại thuật toán, ví dụ 

Hỗ cảm, ví dụ 

3.7 

3.8 

3.9 

Hướng dẫn giải bài tập chương 3 

Phối hợp trở kháng giữa tải và nguồn, ví dụ 

Cộng hưởng, ví dụ 

Vấn đề 4: Mạch ba pha 

 Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Khái niệm chung 

Cách nối sao- tam giác 

Công suất mạch điện ba pha 

Cách giải mạch điện ba pha đối xứng 

Hướng dẫn giải bài tập chương 4 

Cách giải mạch điện ba pha không đối xứng 

5 

5.1, 5.2, 

5.4, 5.3, 

5.8, 5.9, 

5.10 
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Vấn đề 5: Mạng hai cửa  

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Khái niệm 

Các hệ phương trình trạng thái: Z, Y, H, A 

Phân loại mạng hai cửa 

Các thông số làm việc 

Ứng dụng mạng hai cửa 

5 

5.1, 5.2, 5.3, 

5.8, 5.9 

Vấn đề 6: Phân tích mạch trong miền thời gian  

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

6.1 

6.2 

6.3 

Khái niệm quá trình quá độ 

Các điều kiện ban đầu 

Phương pháp tích phân kinh điển, ví dụ 

5 

5.1, 5.2, 5.3, 

5.5, 5.8, 5.9, 

5.10 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

Hướng dẫn giải bài tập chương 6 

Phương pháp toán tử Laplace 

Một số kiến thức cơ bản về biến đổi Laplace. 

Áp dụng biến đổi Laplace để giải bài toán  quá trình 

quá độ, ví dụ 

 

Vấn đề 7: Phân tích mạch trong miền tần số  

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

7.1 

7.2 

7.3  

Chuỗi Fourier lượng giác ,chuỗi Fourier dạng phức 

Truyền tín hiệu qua mạch tuyến tính, ví dụ 

Hàm truyền đạt, xác định hàm truyền đạt  

của một số mạch cơ bản 

5 

5.1, 5.2, 5.3, 

5.7,  5.8, 

5.9, 5.10 

7.4 

7.5 

7.6 

Hướng dẫn giải bài tập chương 7 

Định nghĩa Bel và Decibel 

Đặc tuyến biên độ tần số logarit và đặc 

tính pha tần số logarit 

(Giản đồ Bode) 

 

Vấn đề 8: Mạch phi tuyến  

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

8.1 

8.2 

 

8.3 

8.4 

8.5 

Hướng dẫn giải bài tập chương 8  

Các phần tử không tuyến tính:điện trở phi  

tuyến, điện cảm phi tuyến, điện dung phi tuyến  

Các thông số đặc trưng của các phần tử phi tuyến  

Các phương pháp phân tích mạch phi tuyến  

Cách ghép nối các phần tử phi tuyến, ví dụ   

5 

5.7, 5.8, 

5.9, 5.10 
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8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Vấn đề 

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 4 1   10 15 

2 5    10 15 

3 8 2   20 30 

4 4 1   10 15 

5 5    10 15 

6 4 1   10 15 

7 4 1   10 15 

8 2 3   10 15 

Tổng 36 9   90 45 

8.2 Điều kiện hỗ trợ để dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

Phòng máy chiếu, kết nối internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng  

- Bài tập: hoàn thành 100% theo yêu cầu của giáo viên. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị 

bài tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 

danh 

5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành 

nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài 

tập nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, thực 

hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 

50 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  
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- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

1 
Trần Tùng Giang -

 Lê Thị Thanh Hoàng 
Mạch điện.    

2 Phạm Thị Cư 
Bài tập Mạch 

điện 1,2 
1996 

Đại học 

Bách khoa 

Tp.HCM 

3 David E. Johnson 

Electric 

Circuit 

Analysis 

1989 

Prentice-

Hall 

International 

Editions 

4 

D.E. Johnson, J.L. 

Hilburn, I.R. Johnson, 

P.D. Scott 

Basic Electric 

Circuit 

Analysis. 5th 

edition 

1996 

Prentice 

Hall 

International 

5 
Charles Alexander & 

Matthew Sadiku 

Fundamentals 

of Electric 

Circuits, (3rd 

Ed.), 

McGraw-Hill 

2007 
ISBN: 0-07-

297718-3 

6 

Nilsson and Riedel, 

Prentice Hall, Electric 

Circuits, 9th Edition 

Reference 

books: - 

anintroduction 

to numerical 

 

J.Zarowski - 

University 

of Alberta, 

Canada 
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analysis for 

electrical and 

computer 

engineers 

Christoper 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận đầy đủ 

theo yêu cầu của giảng viên. 
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(30) Học phần: Thực hành nguyên lí mạch điện I 

1. Tên học phần: Thực hành nguyên lí mạch điện I 

  - Mã học phần: E06104 

  - Số tín chỉ học phần: 1 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 30 thực hành và 60 tiết tự học. 

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

-  Áp dụng các phương pháp giải mạch điện để tính dòng điện, điện áp và tính công 

suất. 

 - Áp dụng định luật Kirchoff, biến đổi tương đương, phương pháp điện thế nút 

phương pháp dòng mắt lưới định lý Thevenin-Norton, định lý xếp chồng để giải mạch 

điện. 

 - Phân tích và tính toán dòng điện và điện áp khi nguồn điện là điều hòa không sin 

và vẽ giản đồ Bode. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Biết áp dụng định luật Kirchoff, biến đổi tương đương, phương pháp điện thế 

nút phương pháp dòng mắt lưới định lý Thevenin-Norton, định lý xếp chồng để giải 

mạch điện  

5.2. Tính toán công suất nguồn, công suất tiêu tán, cân bằng công suất. 

5.3. Phân tích và tính toán dòng điện và điện áp, vẽ dạng sóng bài toán quá trình quá 

độ. 

5.4. Phân tích và tính toán dòng điện mạch phi tuyến. 

5.5.Có khả năng làm việc trong nhóm để thảo luận và giải quyết các bài tập về 

Mạch  điện 

5.6. Biết viết và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu thuộc về lĩnh vực kỹ thuật. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng board NI ELVIS III  

Bài 2: Đo lường tần số và dịch chuyển pha 

Bài 3: Định luật Kirchoff về dòng điện và hiệu điện thế 

Bài 4: Đinh lí Thevenin 

Bài 5: Phân tích mạng lưới trong mạch AC  

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng board NI ELVIS III  

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Tìm hiểu các tính năng của board NI 

ELVIS III, cách sử dụng DMM, Scope. 

1.2. So sánh kết quả tính toán lý thuyết và kết 

quả mô phỏng, kết quả thực tế. 

1.3. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Bài 2: Đo lường tần số và dịch chuyển pha 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Biểu diễn bằng đồ thị số phức 

2.2. Dùng máy hiện sóng để đo tần số và độ 

lệch pha tuần hoàn dạng sóng 

2.3. Tính trở kháng tương đương của một đoạn 

mạch bằng máy hiện sóng 

2.4. Xác định các mối quan hệ lý thuyết giữa 

tần số, trở kháng, điện áp và dòng điện trong 

mạng AC 

2.5. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Bài 3: Định luật Kirchoff về dòng điện và hiệu điện thế 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Nghiên cứu lại mối quan hệ của định luật 

Ohm 

3.2. Tìm hiểu và áp dụng luật Kirchoff (KCL) 

3.3. Tìm hiểu và áp dụng định luật điện áp 

(KVL) 

3.4. Thực hành các phép đo điện 

3.5. Làm quen với mạch mắc nối tiếp và song 

song 

3.6. Viết báo cáo kết quả thực tập 

10 5.1 

5.2 

5.3 

5.5 

5.6 

Bài 4: Đinh lí Thevenin 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Thực nghiệm các giá trị cho một mạch 

tương đương của thevenin 

4.2. Kiểm tra giá trị thực nghiệm so với giá trị 

tính toán 

4.3. Tìm các điều kiện để công suất lớn nhất 

cung cấp cho một tải 

4.4. Xây dựng một mạch thevenin tương đương 

với mạch gốc và kiểm tra xem nó có thực sự 

tương đương. 

4.5. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Bài 5: Phân tích mạng lưới trong mạch AC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Kiểm chứng bằng thực nghiệm kỹ thuật 

dòng điện lưới xoay chiều 

5.2. Kiểm tra thực nghiệm kỹ thuật điện áp nút 

xoay chiều 

5.3. Tạo nguồn xoay chiều bằng cách sử dụng 

mạng lệch pha 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.4. Viết báo cáo kết quả thực tập 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1    5 10 15 

2    5 10 15 

3    10 20 30 

4    5 10 15 

5    5 10 15 

Tổng    30 60 90 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

− Phòng thực hành điện – điện tử 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 100% số tiết học thực hành. 

- Tham gia viết báo cáo chuyên đề và tham dự đầy đủ các buổi báo cáo chuyên đề. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 
Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm danh 5 

2 

Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 
5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, thực 30 
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TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

hành 

6 Thi kết thúc học phần (THP) 
Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 
50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

1 
Trần Tùng Giang -

 Lê Thị Thanh Hoàng 

Mạch điện   

2 David E. Johnson 
Electric Circuit 

Analysis 
1989 

Prentice-Hall 

International 

Editions 

3 
D.E. Johnson, J.L. Hilburn, I.R. 

Johnson, P.D. Scott 

Basic Electric 

Circuit 

Analysis. 5th 

edition 

1996 
Prentice Hall 

International 
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(31) Học phần: Nguyên lý mạch điện II 

1. Tên học phần: Nguyên lý mạch điện II 

  - Mã học phần: E06106 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý mạch điện I 

4. Mục tiêu của học phần: 

 -  Nắm vững kiến thức về mạch điện, các phần tử của mạch điện. Sự liên kết 

các phần tử mạch điện theo kết cấu hình học nào đó quyết định nhiệm vụ của mạch 

điện. 

  -  Áp dụng các định luật, định lí mạch điện để viết phương trình cho mạch, thiết 

lập phương trình mạch điện ở dạng tổng quát để phân giải mạch phức tạp. 

  -  Áp dụng số phức, phép biến đổi Laplace phân giải mạch, khảo sát sự thay đổi 

đáp ứng của mạch theo nguồn kích thích.   

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Phân biệt được các linh kiện điện tử, cấu trúc mạch điện. 

5.2. Trình bày được các công cụ toán học trong phân giải mạch điện. 

5.3. Giải thích vận hành của mạch và dự đoán sự cố của mạch điện có thể xảy 

ra. 

5.4. Xác định sự thay đổi đáp ứng của mạch theo nguồn kích thích. 

5.5. Áp dụng các định luật, đinh lí mạch điện để viết phương trình cho mạch. 

5.6. Lựa chọn hệ phương trình thích hợp với cấu trúc mạch để phân giải mạch. 

5.7. Tính toán các thông số mạch điện dựa trên các công cụ toán học. 

5.8. Phân tích mạch dựa trên các thông số mạch nhằm cải tiến chất lượng, tiêu 

chuẩn theo yêu cầu. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện 

Chương 2: Các định luật, đinh lí mạch điện 

Chương 3: Phương trình mạch điện 

Chương 4: Mạch AC bậc 1 (RC, RL) 

Chương 5: Mạch AC bậc 2 (RLC) 

Chương 6: Trạng thái thường trực AC 

Chương 7: Tần số phức 

Chương 8: Đáp ứng tần số. 

Chương 9: Phép biến đổi Laplace 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Dạng sóng của tín hiệu 3 5.1 
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1.2. Phần tử mạch điện 

1.3. Mạch điện 

1.4. Mạch tương đương 

 

Chương 2: Các định luật, định lí mạch điện 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Định luật Kirchhoff 

2.2. Mạch tương đương 

2.3. Định lý Millman 

2.4. Định lý chồng chất 

2.5. Định lý Thevenin-Norton 

2.6. Định lý Kennely 

2.7. Mạch khuếch đại thuật toán op-amp 

6 5.2 

Chương 3: Phương trình mạch điện 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Khái niệm về TOPO mạch 

3.2. Phương trình nút 

3.3. Phương trình vòng 

3.4. Biến đổi và chuyển vị nguồn 

6 5.1 

5.5 

5.6 

Chương 4: Mạch AC bậc 1 (RC, RL) 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Mạch AC bậc 1 không chứa nguồn ngoài 

4.2. Mạch AC bậc 1 có chứa nguồn ngoài 

4.3. Trường hợp tổng quát 

4.4 Vài trường hợp đặc biệt 

4 5.3 

5.4 

5.5 

 

Chương 5: Mạch AC bậc 2 (RLC) 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Mạch điện với 2 phần tử tích trữ năng 

lượng 

5.2. Giải phương trình vi phân bậc 2 

5.3. Tính chất và ý nghĩa vật lý của các đáp ứng 

6 5.3 

5.4 

5.5 

Chương 6: Trạng thái thường trực AC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Phương pháp dùng phương trình vi phân 

6.2. Phương pháp dùng số phức 

6.3. Vecto Pha 

6.4. Hệ thức V-I của các phần tử R,L,C 

6.5. Phương pháp tổng quát giải mạch có kích 

thích hình sin 

4 5.5 

5.7 

Chương 7: Tần số phức 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1. Tần số phức 6 5.5 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.2. Tổng trở và tổng dẫn 

7.3. Hàm số mạch 

5.7 

Chương 8: Đáp ứng tần số 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

8.1. Đáp tuyến tần số 

8.2. Dùng giản đồ cực –zero để vẽ đáp tuyến 

tần số 

8.3. Mạch lọc 

8.4. Cộng hưởng 

8.5. Tỉ lẹ hóa hàm số mạch 

4 5.7 

5.8 

Chương 9: Phép biến đổi Laplace 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1. Phép biến đổi Laplace 

7.2. Các định lí cơ bản của phép biến đổi 

Laplace 

7.3. ÁP dụng vào giải mạch. 

7.4. Định lí giá trị đầu và cuối. 

7.5. Mạch điện biến đổi 

6 5.6 

5.7 

5.8 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 3    10 13 

2 4 2   10 16 

3 4    10 14 

4 4 2   10 16 

5 4 2   10 16 

6 4    10 14 

7 4 2   10 16 

8 4    10 14 

9 4 2   10 16 

Tổng 35 10   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 
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8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

1 Nguyễn Trung Lập Lý thuyết mạch   

2 Phạm Thị Cư Lý thuyết mạch   

3 David E.Johnson Electric circuit analysis   

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 
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- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(32) Học phần: Thực hành nguyên lí mạch điện II 

1. Tên học phần: Thực hành nguyên lí mạch điện II 

  - Mã học phần: E06107 

  - Số tín chỉ học phần: 1 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 30 thực hành và 60 tiết tự học. 

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý mạch điện I 

4. Mục tiêu của học phần: 

 -  Nắm vững kiến thức về mạch điện, các phần tử của mạch điện. Sự liên kết 

các phần tử mạch điện theo kết cấu hình học nào đó quyết định nhiệm vụ của mạch 

điện. 

  -  Áp dụng các định luật, định lí mạch điện để viết phương trình cho mạch, thiết 

lập phương trình mạch điện ở dạng tổng quát để phân giải mạch phức tạp. 

  -  Áp dụng số phức, phép biến đổi Laplace phân giải mạch, khảo sát sự thay đổi 

đáp ứng của mạch theo nguồn kích thích..  

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Biết đo đạc, lắp ráp các các linh kiện điện tử, cấu trúc mạch điện. 

5.2. Phân tích, tính toán các công cụ toán học trong phân giải mạch điện. 

5.3. Biết sử dụng phần mềm mô phỏng mạch điện Multisim để kiểm tra và dự 

đoán vận hành của mạch và sự cố của mạch điện có thể xảy ra. 

5.4. Áp dụng các định luật, đinh lí mạch điện để viết phương trình cho mạch 

5.5. Biết lập kế hoạc, phân chia công việc trong nhóm để hoàn thành mục đích. 

5.6. Biết viết và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu thuộc về lĩnh vực kỹ 

thuật. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Bài 1: Mạch cộng hưởng nối tiếp và song song  

Bài 2: Mạch RC 

Bài 3: Bộ lọc thụ động 

Bài 4: Đáp ứng bước của mạch RLC  

Bài 5: Mạch tạo tín hiệu vuông – tam giác  

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Bài 1: Mạch cộng hưởng nối tiếp và song song 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Tìm hiểu các tính năng của board NI 

ELVIS III, cách sử dụng DMM, Scope. 

1.2. Mạch cộng hưởng nối tiếp. 

1.3. Mạch cộng hưởng song song 

1.4. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 
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Bài 2: Mạch RC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Nghiên cứ hoạt động của mạch RC trong 

các điều kiện khác nhau. 

2.2. Sử dụng các phương pháp khác nhau để 

xác định hằng số thời gian RC từ kết quả thực 

nghiêm 

2.3. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Bài 3: Bộ lọc thụ động 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Bộ lọc băng thông thấp 

3.2. Bộ lọc băng thông cao 

3.3. Bộ lọc băng thông dừng và vượt 

3.4. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Bài 4: Đáp ứng bước của mạch RLC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Nghiên cứu hoạt động của mạch RLC bị 

che khuất cho các hệ số giảm chấn. 

4.2.Nghiên cứu về phản ứng từng bước của một 

mạch điện RLC bị che khuát. 

4.3. Thử nghiệm so sánh cực đại với cực tiểu 

dạng sóng xác định và có nguồn gốc lý thuyết. 

4.4. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Bài 5: Phân tích chuổi Fourier 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Ảnh hưởng đối xứng của hệ số Fourier 

5.2. Chuỗi Fourier của một số dạng sóng. 

5.3. Bộ lọc chống cộng hưởng. 

5.4. Giá trị căn bậc hai so với giá trị đỉnh của 

một số dạng sóng 

5.5. Viết báo cáo kết quả thực tập 

10 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1    5 10 15 

2    5 10 15 
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3    5 10 15 

4    5 10 15 

5    10 20 30 

Tổng    30 60 90 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

− Phòng thực hành điện – điện tử 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 100% số tiết học thực hành. 

- Tham gia viết báo cáo chuyên đề và tham dự đầy đủ các buổi báo cáo chuyên đề. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 
Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm danh 5 

2 

Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 
5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) 
Viết, vấn đáp, thực 

hành 
30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) 
Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 
50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  
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- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

1 Nguyễn Trung Lập Lý thuyết mạch   

2 Phạm Thị Cư Lý thuyết mạch   

3 David E.Johnson Electric circuit analysis   

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(33) Học phần: Kỹ thuật số 3(3,0) 

1. Tên học phần: Kỹ thuật số (Digital Systems) 

- Mã số học phần:  E06102 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ. 

- Số tiết học phần: 45 tiết (3 tiết lý thuyết + 6 tiết tự học/ tuần) 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: Điện tử cơ bản (E06101) 

4. Mục tiêu của học phần: Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức về: Các hệ 

thống số và mã dùng trong kỹ thuật số. Đại số Boolean. Các phương pháp rút gọn hàm 

logic. Thiết kế mạch logic tổ hợp, mạch tuần tự 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Trình bày được ký hiệu, hàm logic, bảng trạng thái của các cổng logic 

5.2. Trình bày được các định lý đại số Boole, định lý De-morgan 

5.3. Thực hiện được đơn giản hàm logic dùng bìa Karnaugh 

5.4. Trình bày được ký hiệu, cấu tạo, bảng trạng thái của các Flip-Flop 

5.5. Trình bày được các hệ thống số đếm và các loại mã số 

5.6. Trình bày được cấu trúc của các bộ nhớ ROM, RAM 

5.7. Viết hàm từ mạch logic, vẽ mạch logic từ hàm 

5.8. Phân tích hoạt động của cổng logic TTL, CMOS 

5.9. Phân tích hoạt động của các Flip-Flop 

5.10. Trình bày các phương pháp giao tiếp giữa các họ IC, giữa IC với tải công 

suất 

5.11. Phân tích hoạt động của các mạch đếm không đồng bộ, đồng bộ, mạch đếm 

vòng, thanh ghi dịch.  

5.12. Phân tích hoạt động của các mạch dao động và đơn ổn, vẽ được dạng sóng 

trong các mạch dao động và đơn ổn. 

5.13. Phân tích hoạt động của các mạch chuyển đổi A/D và D/A 

5.14. Hiểu được các thuật ngữ tiếng anh dùng trong lĩnh vực điện tử số 

5.15. Thiết kế mạch logic tổ hợp theo yêu cầu, các mạch mã hóa và giải mã, các 

mạch đa hợp và giải đa hợp, các mạch cộng trừ nhị phân.  

5.16. Thiết kế mạch đếm không đồng bộ, đồng bộ và thanh ghi dịch 

5.17. Tính toán thiết kế cho các mạch dao động và đơn ổn 

5.18. Ghép các mạch mã hóa, giải mã, đa hợp, giải đa hợp, cộng BCD 

5.19. Tính toán thiết kế các mạch truy xuất bộ nhớ 

5.20. Tính toán thiết kế cho các mạch DAC, ADC 

5.21. Hình thành tác phong công nghiệp: đi học đúng giờ, thực hiện các nhiệm vụ 

theo đúng kế hoạch. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hệ thống số, các cổng logic 

cơ bản, các định lý cơ bản của đại số Boole, các mạch tổ hợp, mạch tuần tự, cấu trúc 

hoạt động các vi mạch số cơ bản TTL và CMOS, các thông số đặc tính của vi mạch số, 
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phân loại các họ vi mạch, nguyên lý chuyển đổi giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số, 

cấu trúc hoạt động và ứng dụng của bộ nhớ, nguyên lý các mạch dao động số.  

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Vấn đề 1: Các khái niệm, hệ thống số, các loại mã  

Nội dung Số tiết 
Chuẩn 

đầu ra 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Giới thiệu. 

Các đại lượng số và tương tự: 

Số nhị phân, mức logic và dạng sóng tín hiệu số: 

Các hệ thống số: 

Các loại mã: 

Bài tập 

3 
5.1, 5.2, 

5.20 

Vấn đề 2: Cổng logic, các định lý, thiết kế mạch Logic, bìa karnaugh   

Nội dung Số tiết 
Chuẩn 

đầu ra 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

Giới thiệu. 

Các cổng logic: 

Biểu diễn các mạch điện logic – tính toán giá trị ngõ ra: 

Các định lý logic: 

Sự đa năng của cổng NAND, cổng NOR. 

Thiết kế mạch tổ hợp. 

Bìa Karnaugh: 

Bài tập. 

3 

5.1, 5.2,  

5.3,  

5.7, 5.20  

Vấn đề 3: Mạch mã hóa, mạch giải mã   

Nội dung Số tiết 
Chuẩn 

đầu ra 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Giới thiệu. 

Mạch mã hóa: 

Mạch giải mã 

Mạch giải mã led 7 đoạn: 

Bài tập. 

3  

5.1,  

5.7, 5.14, 

5.20. 

Vấn đề 4: Mạch đa hợp, giải đa hợp, mạch so sánh, Mạch kiểm tra chẵn lẻ   

Nội dung Số tiết 
Chuẩn 

đầu ra 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Giới thiệu. 

Mạch đa hợp. 

Mạch giải đa hợp. 

Ghép các mạch giải, đa hợp. 

Mạch so sánh. 

Kiểm tra chẵn lẻ - parity. 

Bài tập. 

3 

5.5, 5.10, 

5.14, 

5.16, 5.20 
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Vấn đề 5: Mạch cộng trừ nhân chia số nhị phân, số Bcd, số hex  

Nội dung Số tiết 
Chuẩn 

đầu ra 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Giới thiệu. 

Mạch cộng trừ nhân chia số nhị phân 

Chuyển đổi giữa số nhị phân và số BCD 

Cộng trừ số thập lục phân 

Mạch cộng trừ số BCD 

Bài tập. 

6 5.14, 5.20 

Vấn đề 6: Flip flop rs, jk, t, d  

Nội dung Số tiết 
Chuẩn 

đầu ra 

6.1 

6.2 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

 Giới thiệu. 

Flip flop RS: 

Flip flop JK: 

Flip flop T 

Flip flop D 

Mạch chốt. 

Bài tập 

3 

5.4, 5.9, 

5.20  

Vấn đề 7: Mạch đếm  

Nội dung Số tiết 
Chuẩn 

đầu ra 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

Giới thiệu. 

Mạch đếm nhị phân không đồng bộ 

Mạch đếm không đồng bộ mod m 

Mạch tự động Reset 

Mạch đếm đồng bộ 

Mạch đếm đặt trước số đếm 

Bài tập. 

3 
5.5, 5.10, 

5.15, 5.20 

Vấn đề 8: Thiết kế mạch đếm 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn 

đầu ra 

8.1 Giới thiệu. 

8.2 Thiết kế mạch đếm đồng bộ 

8.3 Bài tập. 

3 
5.5, 5.10, 

5.15, 5.20 

 

 

 

 

 

 



132 

 

Vấn đề 9: Thanh ghi dịch  

Nội dung Số tiết 
Chuẩn 

đầu ra 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

Giới thiệu. 

Các chức năng cơ bản của thanh ghi dịch. 

Thanh ghi vào nối tiếp - ra nối tiếp. 

Thanh ghi vào nối tiếp - ra song song. 

Thanh ghi vào song song - ra nối tiếp. 

Thanh ghi vào song song - ra song song. 

Thanh ghi dịch 2 chiều 

Bài tập. 

3 5.15, 5.20 

Vấn đề 10: Đặc tính ic số họ ttl, cmos và các mạch Giao tiếp 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn 

đầu ra 

10.1 Giới thiệu. 

10.2 Các thông số và đặc tính hoạt động cơ bản 

10.3 Các mạch điện họ CMOS 

10.4 Các mạch điện họ TTL 

10.5 Các vấn đề thực tế khi sử dụng IC họ TTL 

10.6 Bài tập. 

3 
5.8,  

5.9, 5.20 

Vấn đề 11: Mạch định thời, mạch dao động, mạch Đơn ổn 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn 

đầu ra 

11.1 Giới thiệu. 

11.2 Mạch dao động logic 

11.3 Mạch đơn ổn – Mono-stable 

11.4 Khảo sát vi mạch 555 

11.5 Bài tập. 

3 5.11, 5.20 

Vấn đề 12: Bộ nhớ bán dẫn 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn 

đầu ra 

12.1 Giới thiệu. 

12.2 Bộ nhớ bán dẫn 

12.3 Bộ nhớ RAM 

12.4 Bộ nhớ ROM 

12.5 Bộ nhớ Flash 

12.6 Bài tập. 

3 5.6 

Vấn đề 13: Mạch chuyển đổi số sang tương tự 

Nội dung 
Số tiết 

Chuẩn 

đầu ra 
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13.1 Giới thiệu. 

13.2 Mạch chuyển đổi tín hiệu số sang tương tự 

13.3 Bài tập. 

3 
5.12, 

5.17, 5.20 

 

Vấn đề 14: Mạch chuyển đổi tương tự sang số 

Nội dung 
Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

14.1 Giới thiệu. 

14.2 Mạch chuyển đổi tín hiệu sang số 

14.3 Bài tập. 

3 
5.12, 5.17, 

5.20 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Vấn đề 

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 3 1   6 9 

2 3 1   6 9 

3 3 1   6 9 

4 3 1   6 9 

5 6 1 1  12 18 

6 3 1   6 9 

7 3 1   6 9 

8 3 1   6 9 

9 3 1   6 9 

10 3 1   6 9 

11 3 1   6 9 

12 3 1   6 9 

13 3 1   6 9 

14 3 1   6 9 

Tổng 30 14 1  90 135 

 

8.2 Điều kiện hỗ trợ để dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

Phòng máy chiếu, kết nối internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng  

- Bài tập: hoàn thành 100% theo yêu cầu của giáo viên. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
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10.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 

danh 

5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, thực 

hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 

50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà xuất 

bản 

1 GVC. ThS. Nguyễn Đình Giáo trình kỹ thuật số 2012 NXB Đại 
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Phú học Quốc 

gia 

2 
PGS. TS. Nguyễn Hữu 

Phương 
Mạch số 2004 

NXB 

thống kê 

3 Ronald J.ToCáci 
Digital systems, tenth 

edition 
2007 

Prentice 

Hall 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận đầy đủ 

theo yêu cầu của giảng viên. 
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(34) Học phần: Thực hành kỹ thuật số 

1. Tên học phần: Thực hành kỹ thuật số 

  - Mã học phần: E06109 

  - Số tín chỉ học phần: 1 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 30 thực hành và 60 tiết tự học. 

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 -  Nắm vững kiến thức về mạch số và áp dụng các cổng logic, mạch logic, mạch 

tổ hợp, mạch tuần tự, mạch làm toán và các IC số khác nhau vào ứng dụng thực tế. 

   - Sử dụng các phương pháp phân tích, các phần mềm mô phỏng và công cụ Lab 

View cho thực hành.   

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Nắm vững kiến thức về mạch số và áp dụng các cổng logic, mạch logic, 

mạch tổ hợp, mạch tuần tự, mạch làm toán và các IC số khác nhau để thiết kế 

một số mạch điện tử số úng dụng. 

5.2. Sử dụng các phương pháp phân tích, các phần mềm mô phỏng và công cụ 

Lab View cho thực hành học phần. 

5.3. Áp dụng lý thuyết mạch điện tử số để thiết kế một hệ thống điều khiển cơ 

bản thực tế dùng các phần tử logic và các IC số chuyên dụng. 

5.4. Áp dụng các mạch điện tử số trong điều khiển vòng hở cơ bản làm nền tảng 

cho các học phần khác. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng board NI ELVIS III cho mạch số 

Bài 2: Cổng logic và hàm logic 

Bài 3: Mạch tổ hợp 

Bài 4: Mạch tuần tự 

Bài 5: Ứng dụng loại mạch số 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng board NI ELVIS III cho mạch số 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Đo đạt linh kiện mạch điện dùng DMM 

1.2. Sử dụng công cụ Digital In/Out, led hierenr 

thị và button 

5 5.1 

5.2 

Bài 2: Cổng logic và hàm logic 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Khảo sát cổng logic 

2.2. Xác định ngưỡng logic 

2.3. Biến đổi qua lại giữa các cổng logic 

2.4. Thiết kế mạch tổ hợp cơ bản 

5 5.1 

5.2 

5.3 
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2.5. Thiết kế mạch chuyển mã 

Bài 3: Mạch tổ hợp 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Mạch giải mã 

3.2. Mạch mã hóa 

3.3. Mạch giãi mã DCD sang led 7 đoạn 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Bài 4: Mạch tuần tự 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Mạch dịch trái/phải dùng Flipflop 

4.2. Mạch dịch trái/phải dùng IC chuyển dùng 

4.3. Mạch đếm đồng bộ/ bất đồng bộ 

4.4. Mạch đếm dùng IC chuyên dùng 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Bài 5: Ứng dụng loại mạch số 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Mạch tổ hợp nâng cao 

5.2. Mạch tuần tự nâng cao 

5.3. Mạch làm toán kết hợp 

5.4. Mạch điều khiển ứng dụng 

10 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1    5 10 15 

2    5 10 15 

3    5 10 15 

4    5 10 15 

5    10 20 30 

Tổng    30 60 90 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

− Phòng thực hành điện – điện tử 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 100% số tiết học thực hành. 

- Tham gia viết báo cáo chuyên đề và tham dự đầy đủ các buổi báo cáo chuyên đề. 
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- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 
Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm danh 5 

2 

Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 
5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) 
Viết, vấn đáp, thực 

hành 
30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) 
Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 
50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
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10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

1 
Trần Hữu Danh Tài liệu hướng dẫn thực tập 

Mạch số 

  

2 Đặng Văn Chuyết Kỹ thuật điện tử số 2006  

3 
Ronald J Tocci, Neal S 

Widmer 6th  

Digital Systems: principles 

and applications 

  

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(35) Học phần: Lập trình cho kĩ sư 

1. Tên học phần: Lập trình cho kĩ sư 

  - Mã học phần: E06110 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 - Nắm vũng kiến thức về máy tính, ngôn ngữ lập trình và giải thuật dựa trên 

ngôn ngữ lập trình cấp cao (C/C++). 

- Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ lập trình cần thiết 

cho khả năng lập trình kĩ thuật.   

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Xác định được các giải thuật, cấu trúc vòng lặp, cấu trúc rẻ nhánh để xử lý 

các vấn đề lập trình đặt ra. 

5.2. Chuyển đổi vấn đề lập trình thành một mô hình thích hợp. 

5.3. Biết sử dụng đúng lệnh, giải thuật, cấu trúc vòng lặp, cấu trúc rẻ nhánh cho 

vấn đề cần lập trình đặt ra. 

5.4. Xác định các giải thuật cấu trúc vòng lặp, cấu trúc rẻ nhánh có thể áp dụng 

cho vấn đề cần giải quyết. 

5.5. Giải thích tính tối ưu hoặc tương đương của việc sử dụng các cấu trúc vòng 

lặp, cấu trúc rẻ nhánh nào có thể áp dụng cho vấn đề cần giải quyết. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Các khái niệm cơ bản 

Chương 2: Ngôn ngữ lập trình 

Chương 3: Các lệnh có cấu trúc 

Chương 4: Chương trình con và lập trình cấu trúc 

Chương 5: Kiểu dữ liệu có cấu trúc 

Chương 6: Kiểu con trỏ 

Chương 7: Kiểu dữ liệu tập tin 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Các khái niệm cơ bản 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Mô hình hóa bài toán thực tế  

1.2.     Khái niệm về thuật toán và các đặc trưng 

1.3. Các cách biểu diễn thuật toán, ngôn ngữ 

tự nhiên, ngôn ngữ giả, lưu đồ. 

1.4. Lập trình trên máy tính, ngôn ngữ cấp 

cao, hợp ngữ, ngôn ngữ máy 

1.5.     Chương trình trên máy tính và trình biên 

5 5.1 

5.2 
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dịch. 

Chương 2: Ngôn ngữ lập trình 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Ngôn ngữ C và môi trường soạn thảo 

DEV C++ 

2.2.    Cấu trúc chương trình 

2.3     Các kiểu dữ liệu chuẩn 

2.4.    Hằng, biến , cách khai báo và sử dụng 

2.5.    Các phép toàn, biểu thức, câu lệnh, các 

lệnh đơn (gán, nhập, xuất dữ liệu) 

7 5.1 

Chương 3: Các lệnh có cấu trúc 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Cấu trúc rẻ nhánh (if-else) 

3.2. Cấu trúc lựa chọn ( switch – case)  

3.3. Các cấu trúc vòng lặp 

3.4.      So sánh các lệnh có điều khiển 

5 5.1 

5.2 

5.3 

 

Chương 4: Chương trình con và lập trình cấu trúc 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Khái niệm về lập trình cấu trúc 

4.2. Chương trình con 

4.3. Cách khai báo và sử dụng chương trình 

con 

4.4. Chương trình con đệ quy 

7 5.2 

5.3 

 

Chương 5: Kiểu dữ liệu có cấu trúc 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Kiểu mảng 

5.2.     Chuỗi ký tự 

5.3. Kiểu cấu trúc (struct) 

7 5.1 

5.2 

5.3 

 

Chương 6: Kiểu con trỏ 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Giới thiệu con trỏ và cách khai báo 

6.2.  Cách truy xuất kiểu con trỏ 

6.3. Con trỏ và mảng, mảng nhiều chiều 

6.4. Con trỏ và hàm 

7 5.4 

5.5 

Chương 7: Kiểu dữ liệu tập tin 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1. Giới thiệu và cách khai báo 

7.2. Phân loại kiểu tập tin 

7.3. Các thao tác trên tập tin  

7 5.1 

5.2 

5.3 
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7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5    10 15 

2 5 2   10 17 

3 5    10 15 

4 5 2   15 22 

5 5 2   15 22 

6 5 2   15 22 

7 5 2   15 22 

Tổng 35 10   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
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Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

1 

Nguyễn Công Danh Bài giảng Lập trình căn 

bản 

 Trường 

ĐH Cần 

Thơ 

2 

Phạm Văn Át Kỹ thuật lập trình C cơ sở 

và nâng cao 

2006 NXB 

Giao 

thông vận 

tải 

3 
Brian Kernighan and 

Dennis Ritchie 

The C programming 

language 2nd Edition 

1988  

4 

Aho, A.V. , J.E. Hopcroft, 

J.D.Ullman- Addision-

Wesley  

Data Structure and 

Algorithms 

1983  

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(36) Học phần: Thực hành lập trình cho kỹ sư 

1. Tên học phần: Thực hành lập trình cho kỹ sư 

  - Mã học phần: E06111 

  - Số tín chỉ học phần: 1 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 30 thực hành và 60 tiết tự học. 

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

   - Cung cấp kiến thức cơ bản về lập trình cấu trúc thông qua ngôn ngữ lập trình C. 

   - Nắm được khái niệm về kiểu dữ liệu và kiểu dữ liệu có cấu trúc. 

   - Hiểu được khái niệm về giải thuật và ngôn ngữ biểu diễn giải thuật. 

   - Tổng quan về ngon ngữ lập trình C, cách thiết kế và sử dụng các hàm trong C. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu cách sử dụng môi trường lập trình C. 

5.2. Hiểu cách sử dụng kiểu dữ liệu, hằng, biến, biểu thức trong môi trường lập 

trình C. 

5.3. Khả năng ứng dụng các thành phần cơ bản, kiểu dữ liệu đơn giản, lệnh đơn 

để viết chương trình. 

5.3. Biết lập trình lệnh có cấu trúc. 

5.4. Biết úng dụng các chương trình con để xử lý thông tin. 

5.5. Biết sử dụng các kiểu mảng để xử lý thông tin. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Bài 1: Hướng dẫn lập trình chương trình cơ bản Dev.C.  

Bài 2: Sử dụng các lệnh có cấu trúc. 

Bài 3: Sử dụng chương trình con (hàm) 

Bài 4: Sử dụng kiểu dữ liệu mảng 

Bài 5: Sử dụng kiểu dữ liệu con trỏ 

Bài 6: Sử dụng kiểu cấu trúc 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Bài 1: Hướng dẫn lập trình chương trình cơ bản bằng Matlab 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Hướng dẫn lập trình chương trình cơ bản 

Dev.C.  

1.2. Bộ chữ viết, kiểu dữ liệu 

1.3. Hằng, biến, biểu thức 

1.4. Các câu lệnh đơn 

5 5.1 

5.2 

 

Bài 2: Sử dụng các lệnh có cấu trúc 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Lệnh rẽ nhánh (if-else)  

2.2. Lệnh lựa chọn (switch) 

5 5.1 

5.3 
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2.3. Lệnh vòng lặp 1 (for) 

2.4. Lênh vòng lặp 2 ( do … while) 

 

Bài 3: Sử dụng chương trình con (hàm) 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Truyền tham số cho chương trình con 

3.2. Chương trình con đệ quy 

5 5.4 

 

Bài 4: Sử dụng kiểu dữ liệu mảng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Mảng một chiều 

4.2. Mảng nhiều chiều 

5 5.4 

5.5 

Bài 5: Sử dụng kiểu dữ liệu con trỏ 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Khai báo con trỏ 

5.2. Các thao tác trên con trỏ 

5.3. Con trỏ và tham số hình thức của hàm 

5 5.4 

5.5 

Bài 6: Sử dụng kiểu cấu trúc 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Khai báo cấu trúc 

6.2. Các thao tác trên cấu trúc 

6.3. Con trỏ cấu trúc 

5 5.4 

5.5 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1    5 10 15 

2    5 10 15 

3    5 10 15 

4    5 10 15 

5    5 10 15 

6    5 10 15 

Tổng    30 60 90 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

− Phòng thực hành tin học 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
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- Tham dự tối thiểu 100% số tiết học thực hành. 

- Tham gia viết báo cáo chuyên đề và tham dự đầy đủ các buổi báo cáo chuyên đề. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 
Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm danh 5 

2 

Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 
5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) 
Viết, vấn đáp, thực 

hành 
30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) 
Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 
50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 



147 

 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

1 

Lâm Hoài Bảo 

Dương Văn Hiếu 

Nguyễn Văn Linh 

Giáo trình Lập trình 

căn bản 
2005 

Khoa Công 

Nghệ 

Thông Tin, 

Đại Học 

Cần Thơ 

2 
Brian W Kernighan, Dennis M 

Ritchie 

The C 

Programming 

Language 

1988 

Englewood 

Cliffs, 

New 

Jersey : 

Prentice-

Hall, 

3 Nguyễn Cẩn 
C - Tham khảo toàn 

diện  
1996 

NXB Đồng 

Nai 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(37) Học phần: Lý thuyết trường điện từ 3(3,0) 

1.Tên học phần : : Lý thuyết trường điện từ  

    - Mã số học phần: E06111  

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ 

- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật – Công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: không có 

4. Mục tiêu của học phần: Môn học này được xem như là môn học đầu tiên trong lĩnh 

vực trường điện từ để làm tiền đề cho các yêu cầu của chương trình đào tạo kỹ sư điện 

và kỹ sư máy tính. Nội dung môn học bao gồm các tính toán về vector, các khái niệm 

cơ sở và chuyên ngành như trường điện từ và vật liệu, phương trình Maxwell, hàm thế, 

tích lũy năng lượng, các trường tĩnh và bán tĩnh cũng như phân tích theo miền thời 

gian của sóng. Lý thuyết đường dây truyền tải cũng được giới thiệu trong môn học 

này. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu về vectơ trong tọa độ vuông góc, tọa độ trụ, tọa độ cầu, và chuyển đổi 

vectơ trong các tọa độ với nhau. 

5.2. Vận dụng định luật Gauss để tính D và E  

5.3. Hiểu và tính toán được điện trường và điện thế do điện tích điểm hoặc do một 

mật độ đường hay một mật độ mặt, hay một mật độ khối tạo ra và mối quan hệ giữa 

điện thế và điện trường. 

5.4. Áp dụng định luật Biot – Savart và định luật Ampère để tìm từ trường H do 

dòng dẫn, mật độ đường, mật độ mặt, mật độ khối tạo ra. 

5.5. Giải bài toán mạch từ để tìm các thông số: I, H, B,, L. 

5.6. Hiểu được các phương trình Maxwell trong trường dừng và trường biến thiên.  

5.7. Nắm vững bản chất của sóng điện từ và truyền sóng trong các môi trường. 

5.8. Kỹ năng tính toán được điện trường, điện thông và điện thế do điện tích điểm 

hoặc do một phân bố mật độ đường hay một phân bố mật độ mặt, hay một phân bố 

mật độ khối tạo ra.  

5.9 Kỹ năng tính toán được từ trường, từ thông, lực từ và mạch từ và giải bài toán 

điều kiện biên. 

5.10. Kỹ năng tính được công suất truyền sóng trong sóng điện từ. 

5.11. Phát triển kỹ năng nhận biết và hình thành được một vấn đề kỹ thuật.  

5.12. Phát triển kỹ năng minh họa được các vấn đề kỹ thuật bằng mô hình hóa.  

5.13. Phát triển kỹ năng ước lượng và phân tích định tính được các vấn đề liên quan 

đến trường điện từ, phân tích với sự hiện diện của các yếu tố ảnh hưởng từ bên 

ngoài và kết luận về vấn đề đặt ra. 

5.14. Có thái độ học tập nghiêm túc 

5.15. Chấp hành tốt các quy định an toàn khi làm việc trong môi trường có sóng 

điện từ. 
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6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 Học phần giúp sinh viên hiểu được các khái niệm, các phương trình mô tả trường 

điện từ ở trạng thái tĩnh, dừng và biến thiên. Nắm vững được một số hiện tượng điện 

từ trong thiết bị điện và hệ thống điện. Hiểu được những khái niệm về sóng điện từ và 

hiện tượng bức xạ điện từ trong không gian. 

7. Cấu trúc nội dung học phần 

Vấn đề 1: Giải tích vectơ 

Nội dung Số tiết LT Chuẩn đầu ra 

1.1 Vô hướng và vectơ  

1.2 Đại số vectơ  

1.3 Hệ tọa độ vuông góc  

1.4 Vectơ đơn vị và thành phần của vectơ  

1.5 Biểu diễn trường vô hướng và trường vectơ  

1.6 Tích vô hướng  

1.7 Tích hữu hướng  

1.8 Hệ tọa độ trụ 

1.9 Hệ tọa độ cầu 

3 5.1;  5.11;  5.12; 

5.14; 5.15 

Vấn đề 2: Cường độ trường điện và mật độ điện thông 

Nội dung Số tiết LT Chuẩn đầu ra 

2.1 Định luật Coulomb  

2.2 Cường độ điện trường  

2.3 Phân bố điện tích  

2.4 Mật độ điện thông  

2.5 Định luật Gauss và áp dụng định luật Gauss 

để tính D và E  

2.6 Divergence và phương trình Maxwell thứ 

nhất 

6 5.1; 5.2; 5.9;  5.11; 

5.12; 5.14; 5.15 

Vấn đề 3: Năng lượng và điện thế  

Nội dung Số tiết LT Chuẩn đầu ra 

3.1 Công thực hiện để di chuyển điện tích điểm 

trong điện trường 

3.2 Hiệu điện thế và điện thế 

3.3 Trường điện thế của một điện tích điểm  

3.4 Trường điện thế của một phân bố điện tích  

3.5 Gradient  

3.6 Lưỡng cực điện  

3.7 Năng lượng trong trường tĩnh điện 

6 5.1; 5.2; 5.3; 5.9; 

5.11; 5.12; 4.3.1; 

4.3.2;  5.14; 5.15 

Vấn đề 4: Vật dẫn điện, điện môi, điện trở và điện dung 

Nội dung Số tiết LT Chuẩn đầu ra 

4.1 Dòng điện và mật độ dòng  6 5.1; 5.2; 5.3;  5.4; 
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4.2 Tính liên tục của dòng điện  

4.3 Vật dẫn điện kim loại  

4.4 Các tính chất của vật dẫn và điều kiện biên 

vật dẫn – chân không  

4.5 Phương pháp ảnh  

4.6 Vật liệu cách điện  

4.7 Điều kiện biên đối với điện môi lý tưởng  

4.8 Tụ điện và điện dung của một số tụ điện 

4.9 Điện dung của đường dây tải điện 

5.9; 5.11; 5.12; 

5.14; 5.15 

Vấn đề 5: Trường từ dừng 

Nội dung Số tiết LT Chuẩn đầu ra 

5.1 Định luật Biot – Savart  

5.2 Định luật Ampère  

5.3 Curl  

5.4 Định lý Stokes  

5.5 Mật độ từ thông và từ thông  

5.6 Tổng kết hệ phương trình Maxwell 

5.7 Từ thế vô hướng và từ thế vectơ 

6 5.1; 5.2; 5.3;  5.4; 

5.5; 5.9; 5.11; 

5.12; 5.14; 5.15 

Vấn đề 6: Lực từ, vật liệu và điện cảm 

Nội dung Số tiết LT Chuẩn đầu ra 

6.1 Lực từ  

6.2 Lực từ và mônmen tác động lên mạch kín  

6.3 Vật liệu từ  

6.4 Điều kiện đối với B và H  

6.5 Mạch từ  

6.6 Năng lượng tích trữ trong từ trường và lực tác 

động lên vật liệu từ  

6.7 Hiện tượng tự cảm và hổ cảm  

6.8 Năng lượng tích trữ trong cuộn cảm 

6 5.1; 5.2; 5.3;  5.4; 

5.5; 5.9; 5.11; 

5.12; 5.14; 5.15 

Vấn đề 7: Trường biến thiên và hệ phương trình Maxwell 

Nội dung Số tiết LT Chuẩn đầu ra 

7.1 Định luật Faraday  

7.2 Dòng điện dịch chuyển  

7.3 Các phương trình Maxwell 

7.4 Điều kiện biên các vectơ trường 

6 5.1; 5.2; 5.3;  5.4; 

5.5; 5.6, 5.9; 5.11; 

5.12; 5.14; 5.15 

Vấn đề 8: Sóng điện từ 

Nội dung Số tiết LT Chuẩn đầu ra 

8.1 Vectơ Poynting và vấn đề truyền công suất  

8.2 Chế độ sin xác lập và phương trình sóng  

8.3 Sóng truyền trong môi trường không tổn hao 

8.4 Sóng truyền trong môi trường có tổn hao  

6 5.1; 5.2; 5.3;  

5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 

5.8; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12; 5.13; 
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8.5 Công suất tuyền theo sóng điện từ  

8.6 Vật dẫn điện, vật cách điện và sóng truyền 

trong vật dẫn điện tốt 

8.7 Sóng truyền trong vật dẫn điện tốt 

8.8 Sự phản xạ và khúc xạ của sóng phẳng đều  

8.9 Tỷ số sóng đứng 

8.10  Sóng truyền từ điện môi lý tưởng đến vật 

dẫn lý tưởng 

5.14; 5.15 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1. Lịch trình chung: 

Vấn đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp 

Thực hành, thực 

tập  

Tự  

nghiên 

cứu  
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

1 2 0 1  6 9 

2 4 1 1  12 18 

3 4 1 1  12 18 

4 4 1 1  12 18 

5 4 1 1  12 18 

6 4 1 1  12 18 

7 4 1 1  12 18 

8 4 1 1  12 18 

Tổng 30 7 8  90 135 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau:  Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá quá trình dạy và học 

10.1 Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 

danh 

5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

Chấm báo cáo, 

bài tập… 

5 
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TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

nhóm/tháng/học kỳ… 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, 

thực hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, 

tiểu luận…. 

50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

 10.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4,9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

11. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

1 

Ngô Nhật Ảnh; 

Trương Trọng 

Tuấn Mỹ 

Trường điện từ 2004 
ĐHBK 

TP.HCM 

Thư 

viện 
Học 

2 

L.D. Golstein 

& N.V. Zernov 
Trường và 

Sóng Điện Từ 
1982 

Đại Học 

và trung 

học 

Thư 

viện 
Học 
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TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

chuyên 

nghiệp 

3 

Nannapaneni 

Narayana Rao 

Basic 

Electromagneti

cs with 

Applications 

1972 
Prentice 

Hall Inc 

Thư 

viện 

Tham 

khảo 

4 

William H. 

Hayt, Jr & John 

A. Buck 

Engineering 

Electromagneti

cs 

2011 
McGraw-

Hill 

Thư 

viện 

Tham 

khảo 

5 

Fawwaz T. 

Ulaby, Eric 

Michielssen, U

mberto 

Ravaioli 

Fundamentals 

of Applied 

Electromagneti

cs 

2010 
Prentice 

Hall 

Thư 

viện 

Tham 

khảo 

6 Rajeev Bansal 

Fundamentals 

of Engineering 

Electromagneti

cs 

2006 
CRC 

Press 

Thư 

viện 

Tham 

khảo 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận đầy đủ theo yêu 

cầu của giảng viên.  
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(38) Học phần: Tín hiệu và hệ thống 

1. Tên học phần: Tín hiệu và hệ thống 

  - Mã học phần: E06113 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý mạch điện II 

4. Mục tiêu của học phần: 

 -  Nắm vững kiến thức về phương pháp biểu diễn, phân loại, phân tích tín hiệu 

và hệ thống liên tục theo thời gian. 

  -  Áp dụng kiến thức toán học, vật lý, kỹ thuật điện để phân tích tín hiệu và hệ 

thống tuyến tính bất biến (LTI) trong miền thời gian và miền tần số. 

  -  Sử dụng được các công cụ mô phỏng hiện đại để phân tích tín hiệu và các hệ 

thống xử lý tín hiệu.   

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Định nghĩa được tín hiệu và hệ thống. 

5.2. Phân loại được tín hiệu. 

5.3. Phân loại được hệ thống. 

5.4. Kê tên được một số loại tính hiệu năng lượng và tín hiệu công suất thường 

gặp trong thực tế. 

5.5. Tính toán được các thông số (tích phân, trị trung bình, năng lương, công 

suất) của tín hiệu. 

5.6 Xác định được các phương pháp để phân tích tín hiệu thành các thành phần. 

5.7. Giải quyết được các bài toán liên quan đến tích chạp và hàm tương quan 

của hai tín hiệu. 

5.8. Sử dụng được phép biến đổi Fourier và các tính chất trong quá trình phân 

tích phổ của tín hiệu. 

5.9. Tính toán được đáp ứng của hệ thống tuyến tính và thời gian bất biến 

5.10. Xác định được các phương pháp điều chế tín hiệu. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Tổng quan về tín hiệu và hệ thống  

Chương 2: Tín hiệu xác định 

Chương 3: Tín hiệu ngẫu nhiên 

Chương 4: Tín hiệu điều chế. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Tổng quan về tín hiệu và hệ thống 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Định nghĩa tín hiệu và hệ thống 

1.2. Phân loại tín hiệu 

1.3. Phân loại hệ thống 

8 5.1 

5.2 

5.3 
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1.4. Mô hình giải tích cho tín hiệu  

Chương 2: Tín hiệu xác định 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Tín hiệu xác định thực 

2.2. Tín hiệu xác định phức 

2.3. Phân tích tín hiệu thành các thành phần 

2.4. Tín hiệu phân bố 

2.5. Phân tích tương quan giữa hai tín hiệu 

2.6. Tích chập giữa hai tín hiệu 

2.7. Phân tích phổ của tín hiệu 

2.8. Hệ thống tuyến tính và thời gian bất biến 

20 5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

Chương 3: Tín hiệu ngẫu nhiên 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Các đặc trưng của tín hiệu ngẫu nhiên 

3.2. Truyền tín hiệu ngẫu nhiên qua hệ thống 

LTI 

3.2. Tín hiệu nhiễu 

8 5.9 

Chương 4: Tín hiệu điều chế 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Hệ thống thông tin 

4.2. Các lợi ích của điều chế tín hiệu 

4.3. Các hệ thống điều chế tín hiệu 

9 5.10 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5 3   10 18 

2 15 5   40 60 

3 5 3   20 28 

4 5 4   20 29 

Tổng 30 15   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
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 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

1 

Phạm Thị Cư Lý thuyết tín hiệu 1996 NXB ĐH 

Quốc gia 

Tp.HCM 

2 
Lindner, Douglas K  Introduction to signal 

and systems 

1999 NXB 

Newyork 

3 
Haykin, Simon Signal and Systems 2004 NXB 

Bangladesh 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 
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- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(39) Học phần: Thực hành tín hiệu và hệ thống 

1. Tên học phần: Thực hành tín hiệu và hệ thống 

  - Mã học phần: E06114 

  - Số tín chỉ học phần: 1 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 30 thực hành và 60 tiết tự học. 

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lí mạch điện II 

4. Mục tiêu của học phần: 

 -  Nắm vững kiến thức về phương pháp biểu diễn, phân loại, phân tích tín hiệu 

và hệ thống liên tục theo thời gian. 

  -  Áp dụng kiến thức toán học, vật lý, kỹ thuật điện để phân tích tín hiệu và hệ 

thống tuyến tính bất biến (LTI) trong miền thời gian và miền tần số. 

  -  Sử dụng được các công cụ mô phỏng hiện đại để phân tích tín hiệu và các hệ 

thống xử lý tín hiệu.  

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu chương trình cơ bản bằng Matlab. 

5.2. Hiểu cơ bản kiểu dữ liệu và các lớp lưu trữ của Matlab. 

5.3. Khả năng sử dụng phần mềm Matlab để giải quyết các vấn đề trong xử lý 

tín hiệu. 

5.3. Biết lập trình các thuật toán xử lý tín hiệu bằng Matlab, bao gồm mô phỏng 

hoạt động của các bộ chuyển đổi A/D và D/A. thiết kế và thực hiện vận hành 

các bộ lọc. 

5.4. Biết lập kế hoạc, phân chia công việc trong nhóm để hoàn thành mục đích. 

5.5. Biết viết và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu thuộc về lĩnh vực kỹ 

thuật. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Bài 1: Hướng dẫn lập trình chương trình cơ bản bằng Matlab.  

Bài 2: Sử dụng Matlab để mô phỏng tín hiệu xác định 

Bài 3: Sử dụng Matlab để mô phỏng tín hiệu ngẫu nhiên 

Bài 4: Sử dụng Matlab để thực hiện tín hiệu điều chế 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Bài 1: Hướng dẫn lập trình chương trình cơ bản bằng Matlab 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Tìm hiểu các tính năng phần mềm Matlab 

1.2. Tìm hiểu các hàm Matlab dùng để xử lý tín 

hiệu. 

1.3. Làm bài tập mẫu để xử lý tín hiệu bằng 

Matlab 

1.4. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Bài 2: Sử dụng Matlab để mô phỏng tín hiệu xác định 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Dùng Matlab phân tích tín hiệu xác định 

thành các thành phần 

2.2. Dùng Matlab phân tích tương quan giữa 

hai tín hiệu xác định 

2.3. Dùng Matlab phân tích phổ của tín hiệu 

xác định. 

2.4. Viết báo cáo kết quả mô phỏng 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Bài 3: Sử dụng Matlab để mô phỏng tín hiệu ngẫu nhiên 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Dùng Matlab phân tích tín hiệu ngẫu nhiên 

thành các thành phần 

3.2. Dùng Matlab phân tích tương quan giữa 

hai tín hiệu ngẫu nhiên 

3.3. Dùng Matlab phân tích phổ của tín hiệu 

ngẫu nhiên. 

3.4. Viết báo cáo kết quả mô phỏng 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Bài 4: Sử dụng Matlab để mô phỏng tín hiệu điều chế 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Dùng Matlab phân tích tín hiệu điều chế 

thành các thành phần 

4.2. Dùng Matlab phân tích tương quan giữa 

hai tín hiệu điều chế  

4.3. Dùng Matlab phân tích phổ của tín hiệu 

điều chế. 

4.4. Viết báo cáo kết quả mô phỏng 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1    5 10 15 

2    5 10 15 

3    10 20 30 

4    10 20 30 

Tổng    30 60 90 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 
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− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

− Phòng thực hành điện – điện tử 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 100% số tiết học thực hành. 

- Tham gia viết báo cáo chuyên đề và tham dự đầy đủ các buổi báo cáo chuyên đề. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 
Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm danh 5 

2 

Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 
5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) 
Viết, vấn đáp, thực 

hành 
30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) 
Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 
50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
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Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

1 
Phạm Thị Cư Lý thuyết tín hiệu 1996 NXB ĐH Quốc 

gia Tp.HCM 

2 
Lindner, Douglas K  Introduction to signal 

and systems 

1999 NXB Newyork 

3 
Haykin, Simon Signal and Systems 2004 NXB 

Bangladesh 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(40) Học phần: Xử lý tín hiệu số  

1. Tên học phần: Xử lý tín hiệu số 

  - Mã học phần: E06115 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Tín hiệu và hệ thống 

4. Mục tiêu của học phần: 

 -  Nắm vững kiến thức về tín hiệu và hệ thống thời gian rời rạc. 

   - Áp dụng kiến thức về các phép biến đổi và các phương pháp kỹ năng để xây 

dựng hệ thống xử lý số tín hiệu 

   - Sử dụng được các công cụ mô phỏng (phần mềm) để xây dựng và phân tích 

các hệ thống xử lý số tín hiệu. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Tính toán được tín hiệu ra của các hệ thống xử lý tín hiệu. 

5.2. Xác định được các hệ thống xử lý số tín hiệu tiềm năng đối với yêu cầu đăt 

ra. 

5.3. Chuyển đổi được các yêu cầu thực tế thành hệ thống xử lý số tín hiệu. 

5.4. Chứng tỏ hệ thống xử lý số tín hiệu đã xây dựng phù hợp với yêu cầu. 

5.5. Xác định được các công cụ mô phỏng cần thiết để thiết kế các bộ lọc số. 

5.6 Giải thích được việc sử dụng từng công cụ mô phỏng cụ thể để xử lý tín 

hiệu số và thiết kế các bộ lọc số 

5.7. Áp dụng được các công cụ đã chon phù hợp cho từng úng dụng cụ thể. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Lấy mẫu và khôi phục tín hiệu tương tự  

Chương 2: Tín hiệu và hệ thống thời gian rời rạc 

Chương 3: Phân tích hệ thống rời rạc trong miền Z 

Chương 4: Phân tích hệ thống rời rạc trong miền tàn số 

Chương 5: Biến đổi Fourier thời gian rời rạc 

Chương 6: Thiết kế bộ lọc số FIR 

Chương 7: Thiết kế bộ lọc số IIR 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Lấy mẫu và khôi phục tín hiệu tương tự 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Phân loại tín hiệu 

1.2. Hệ thống xử lí  số tín hiệu tương tự 

1.3. Biến đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số 

(A/D) 

1.4. Biến đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự 

(D/A) 

7 5.1 
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Chương 2: Tín hiệu và hệ thống thời gian rời rạc 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Biểu diễn, phép toán và phân loại tín hiệu 

2.2. Biểu diễn và phân loại hệ thống rời rạc 

2.3. Hàm đáp ứng xung của hệ thống rời rạc 

2.4. Hệ thống rời rạc tuyến tính bất biến (LTI) 

2.5. Tính đáp ứng bằng phép tính tổng chập 

2.6. Phương trình sai phân tuyến tính hệ số 

hằng 

2.7. Các hệ thống đệ quy và không đệ quy 

2.8. Tương quan của các tín hiệu rời rạc 

7 5.1 

 

Chương 3: Phân tích hệ thống rời rạc trong miền Z 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Hàm truyền và hàm đáp ứng xung 

3.2. Đáp ứng của hệ thống tuyến tính bất biến 

3.3. Sự kết nối của các hệ thống LTI 

3.4. Hệ thống ổn định và nhân quả 

3.5. Thực hiện hệ thống rời rạc 

5 5.1 

5.5 

5.6 

5.7 

Chương 4: Phân tích hệ thống rời rạc trong miền tàn số 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Các đặc tính tần số của tín hiệu rời rạc 

4.2. Chuỗi Fourier thời gian rời rạc (DTFS) 

4.3. Biến đổi Fourier thời gian rời rạc (DTFT) 

4.4. Đáp úng tần số của hệ thống LTI 

4.5. Thiết kế hệ thống số băng phương pháp đặt 

điểm cực (poles) và điểm không (zeros) 

7 5.1 

5.5 

5.6 

5.7 

Chương 5: Biến đổi Fourier thời gian rời rạc 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Biến đổi Fourier rời rạc N điểm (DFT) 

5.2. Thuật toán tính biến đổi Fourier nhanh 

(FFT) 

7 5.1 

 

Chương 6: Thiết kế bộ lọc số FIR 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Thiết kế bộ lọc số đơn giản bằng phương 

pháp đặt điểm cực (poles) và điểm không 

(zeros) 

6.2. Thiết kế bộ lọc số FIR bằng phương pháp 

hàm cửa sổ 

6.3. Các bộ lọc ảnh số cơ bản 

5 5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

Chương 7: Thiết kế bộ lọc số IIR 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1. Phương pháp bất biến xung 

7.2. Phương pháp biến đổi song tuyến 

7 5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5 2   15 22 

2 5 2   15 22 

3 5    10 15 

4 5 2   15 22 

5 5 2   15 22 

6 5    10 15 

7 5 2   10 17 

Tổng 35 10   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 
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9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

1 

Nguyễn Quốc Trung Giáo trình xử lý tín hiệu số 2007 NXB 

Giáo 

dục 

2 

Nguyễn Hữu Phương  Xử lý tín hiệu số 2003 NXB 

Thống 

kê 

3 

Hồ Văn Sung Xử lý ảnh số: lý thuyết và 

thực hành với Matlab 

2013 NXB 

Khoa 

học 

và Kỹ 

thuật 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(41) Học phần: Thực hành xử lý tín hiệu số 

1. Tên học phần: Thực hành xử lý tín hiệu số 

  - Mã học phần: E06116 

  - Số tín chỉ học phần: 1 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 30 thực hành và 60 tiết tự học. 

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Tín hiệu và hệ thống 

4. Mục tiêu của học phần: 

 -  Thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu trên máy tính đáp ứng các ràng buộc trong 

thực tế 

   - Sử dụng các phương pháp kỹ thuật và các công cụ cần thiết cho các bài thực 

hành  

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Xác định yêu cầu thiết ké và phần tích các điều kiện. 

5.2. Lựa chọn hệ thống xử lý số tín hiêu phù hợp. 

5.3. Xây dựng một hệ thống xử lý số tín hiệu và phân tích hiệu năng của hệ 

thống. 

5.4. Cải thiện hệ thống xử lý số tín hiệu. 

5.5. Xác định các phương pháp kỹ thuật và các công cụ cho thực hành. 

5.6. Giải thích việc sử dụng các phương pháp kỹ thuật và các công cụ cho thực 

hành. 

5.7. Áp dụng các phương pháp kỹ thuật và các công cụ đã chọn cho thực hành 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Bài 1: Tín hiệu rời rạc và phổ 

Bài 2: Hệ thống rời rạc 

Bài 3: Bộ lọc số FIR 

Bài 4: Bộ lọc số IIR 

Bài 5: Sử dụng Code Composer Studio (CCS) và Simulator trên board NI ELVIS 

III  

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Bài 1: Tín hiệu rời rạc và phổ 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Các tín hiệu số trong miền thời gian 

1.2. Các tín hiệu số trong miền tần số 

5 5.1, 5.2 ,5.3 

5.4, 5.5 ,5.6 ,5.7 

Bài 2: Hệ thống rời rạc 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Hệ LTI 

2.2. Các hệ rời rạc thông dụng 

2.3. Thiết lập hệ thống rời rạc 

2.4. Hệ thống xử lý cơ bản ảnh số 

5 5.1, 5.2 ,5.3 

5.4, 5.5 ,5.6  

5.7 
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Bài 3: Bộ lọc số FIR 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Thiết kế bộ lọc số FIR bằng viết code 

3.2. Thiết kế bộ lọc số FIR băng công cụ 

3.3. Thực hiện bộ lọc 

5 5.1, 5.2 ,5.3 

5.4, 5.5 ,5.6  

5.7 

Bài 4: Bộ lọc số IIR 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Thiết kế bộ lọc số IIR bằng viết code 

4.2. Thiết kế bộ lọc số IIR băng công cụ 

4.3. Thực hiện bộ lọc 

5 5.1, 5.2 ,5.3 

5.4, 5.5 ,5.6  

5.7 

Bài 5: Sử dụng Code Composer Studio (CCS) và Simulator trên board NI ELVIS III 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Làm quen giao diện CCS và cách soạn thảo 

– biên dịch chương trình 

5.2. Kết nối và dùng chương trình mẫu kiểm tra 

hoạt động của board NI ELVIS III 

5.3. Chạy debug chương trình mẫu và sử dụng 

các công cụ của CCS (vẽ đồ thị, xem thanh ghi, 

ô nhớ…) 

5.4. Thiết lập biến đổi DFT trên board NI 

ELVIS III 

5.5. Cài đặt mạch lọc FIR trên board NI ELVIS 

III 

10 5.1 

5.2  

5.3 

5.4 

5.5  

5.6  

5.7 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1    5 10 15 

2    5 10 15 

3    5 10 15 

4    5 10 15 

5    10 20 30 

Tổng    30 60 90 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

− Phòng thực hành điện – điện tử 
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8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 100% số tiết học thực hành. 

- Tham gia viết báo cáo chuyên đề và tham dự đầy đủ các buổi báo cáo chuyên đề. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 
Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm danh 5 

2 

Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 
5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) 
Viết, vấn đáp, thực 

hành 
30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) 
Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 
50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
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Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

1 

Phạm Hùng Kim Khánh Tài liệu hướng dẫn 

thực tập Xử lý tín hiệu 

số 

2008 Trường 

ĐH 

Hutech 

Tp.HCM 

2 

Đoàn Hòa Minh Bài giảng xử lý tín 

hiệu số 

2002 Trường 

ĐH Cần 

Thơ 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(42) Học phần: Hệ thống vi xử lý 3(3,0) 

1. Tên học phần: Hệ thống vi xử lý  

- Mã số học phần: E06106 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ. 

- Số tiết học phần: 45 tiết (3 tiết lý thuyết + 6 tiết tự học/ tuần) 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật số (E06102), Điện tử công suất (E06103) 

4. Mục tiêu của học phần: Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: 

Lập trình bằng ngôn ngữ máy và hợp ngữ. Kiến trúc và tập lệnh của các hệ vi xử lý. 

Các ứng dụng về thiết kế dùng bộ vi xử lý. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu về cấu trúc vi điều khiển và các ngoại vi tích hợp của vi điều khiển PIC 

16F887. 

5.2. Hiểu về nguyên lý giao tiếp với các linh kiện cơ bản như led đơn, nút nhấn, led 

7 đoạn, LCD. 

5.3. Thiết kế và lập trình điều khiển dùng ngôn ngữ C cho các hệ thống điều khiển 

dung vi điều khiển PIC 16F887. 

5.4. Kỹ năng mô phỏng và phân tích yêu cầu để thiết kế mạch điều khiển dùng vi 

điều khiển PIC 16F887. 

5.5. Kỹ năng xử lý một số một số sự cố cơ bản trong quá trình lập trình điều khiển 

dùng vi điều khiển PIC 16F887. 

5.6. Kỹ năng thiết kiết và xây dựng qui trình điều khiển cho hệ thống dùng vi điều 

khiển PIC 16F887. 

5.7. Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề. 

5.8. Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho vi điều khiển và đọc tài liệu của 

nhà sản xuất. 

5.9. Hiểu và ứng dụng được vi điều khiển vào thực tế. 

5.10. Có khả năng thuyết trình các nội dung liên quan đến vi điều khiển. 

5.11. Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, tác phong làm việc nghiêm túc. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học này trang bị cho người học các nội dung về vai trò chức năng của vi xử 

lý, hệ thống vi xử lý; lịch sử phát triển các thế hệ vi xử lý, các thông số cơ bản để đánh 

giá khả năng của vi xử lý; cấu trúc và vai trò các thành phần trong sơ đồ khối của vi xử 

lý 8 bit, nguyên lý hoạt động của vi xử lý 8 bit; lịch sử phát triển vi điều khiển, ưu và 

nhược điểm khi sử dụng vi điều khiển, cấu trúc bên trong và bên ngoài vi điều khiển 8 

bit; chức năng các thiết bị ngoại vi: timer/counter, ngắt, truyền dữ liệu của vi điều 

khiển, ngôn ngữ lập trình Assembly, ngôn ngữ C để lập trình cho vi điều khiển, các 

mạch ứng dụng vi điều khiển. 
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7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Vấn đề 1: Vi điều khiển PIC 16F8887: Đặc tính, chức năng các Port 

Nội dung 
Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

1.1 Giới thiệu 

1.2 Khảo sát vi điều khiển Microchip 

1.3 Khảo sát sơ đồ chân vi điều khiển PIC 16F887. 

Câu hỏi ôn tập – trắc nghiệm – bài tập. 

3 

5.1 

5.2 

5.4 

 

Vấn đề 2: Vi điều khiển PIC 16F887 tổ chức bộ nhớ thanh ghi 

Nội dung 
Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

2.1 Giới thiệu. 

2.2 Kiến trúc bộ nhớ. 

2.3 Tổ chức bộ nhớ của vi điều khiển PIC 16F887. 

2.4 Câu hỏi ôn tập – trắc nghiệm – bài tập.  

3 

5.1 

5.2 

5.4 

 

Vấn đề 3: Vi điều khiển PIC16F887: Lệnh hợp ngữ 

Nội dung 
Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

3.1 Giới thiệu. 

3.2 Lệnh hợp ngữ của vi điều khiển PIC 16F887. 

3.3 Câu hỏi ôn tập – trắc nghiệm – bài tập.  
3 

5.1 

5.2 

5.4 

5.9 

Vấn đề 4: Vi điều khiển PIC 16F887: Ngôn ngữ lập trình C 

Nội dung 
Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

4.1 Giới thiệu. 

4.2 Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C 

4.3 Trình biên dịch C. 

4.4 Câu hỏi ôn tập – trắc nghiệm – bài tập.  

6 

5.1; 5.2;  

5.4; 5.6; 

5.7; 5.8 

5.9 

 

 

 

5.7 

5.8 

5.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vấn đề 5: Vi điều khiển 8 Bit: Port xuất nhập 

Nội dung 
Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

5.1 Giới thiệu 

5.2 Cấu hình, thông số điện áp, dòng của các port 

5.3 Truy xuất port điều khiển của vi điều khiển 8 bit. 

5.4 Các ứng dụng dùng port điều khiển của vi điều 

khiển 8 bit. 

5.5 Giao tiếp vi điều khiển 8 bit với LCD 

5.6 Câu hỏi ôn tập – trắc nghiệm – bài tập. 

9 

5.1 

5.2 

5.4 

5.9 
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Vấn đề 6: Vi điều khiển PIC 16F887: Timer-Counter 

Nội dung 
Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

6.1    Giới thiệu 

6.2    Timer/counter của vi điều khiển PIC 16F887 

6.3    Ứng dụng timer/counter của vi điều khiển PIC 

16F887 

6.4    Câu hỏi ôn tập – trắc nghiệm – bài tập. 

3 

5.1 

5.2 

5.4 

5.9 

5.11 

Vấn đề 7: Vi điều khiển PIC 16F887: Chuyển đổi tương tự sang số ADC 

Nội dung 
Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

7.1    Giới thiệu 

7.2    ADC của vi điều khiển PIC 16F887. 

7.3    Tập lệnh C cho khối ADC của PIC 16F887. 

7.4    Ứng dụng ADC của PIC 16F887. 

7.5    Câu hỏi ôn tập – trắc nghiệm – bài tập. 

3 

5.1 

5.2 

5.4 

5.10 

Vấn đề 8: Vi điều khiển PIC 16F887: Ngắt của vi điều khiển 

Nội dung 
Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

8.1    Giới thiệu. 

8.2    Tổng quan về ngắt của vi điều khiển PIC 16F887. 

8.3    Ngắt của vi điều khiển PIC 16F887. 

8.4    Các lệnh ngắt của vi điều khiển PIC 16F887 trong 

ngôn ngữ PIC C. 

8.5    Ứng dụng ngắt của vi điều khiển PIC 16F887 

8.6    Câu hỏi ôn tập – trắc nghiệm – bài tập. 

6 

5.1 

5.2 

5.3 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9  
Vấn đề 9: Vi điều khiển PIC 16F887: Truyền dữ liệu UART  

Nội dung 
Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

9.1     Giới thiệu 

9.2     Tổng quan về các kiểu truyền dữ liệu 

9.3     Truyền dữ liệu nối tiếp đồng bộ và không đồng 

bộ 

9.4     Truyền dữ liệu của vi điều khiển PIC 16F887 

9.5     Các lệnh truyền dữ liệu EUART của vi điều 

khiển PIC 16F887 

9.6     Ứng dụng truyền dữ liệu EUART của vi điều 

khiển PIC 16F887 

9.7     Câu hỏi ôn tập – trắc nghiệm – bài tập. 

6 

5.1 

5.2 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.11  
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Vấn đề 10: Vi điều khiển PIC 16F887: Điều chế độ rộng xung-PWM 

Nội dung 
Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

10.1 Giới thiệu 

10.2 Khảo sát PWM 

10.3 Các lệnh điều khiển 

10.4 Các chương trình ứng dụng PWM 

10.5 Câu hỏi ôn tập – trắc nghiệm – bài tập. 

3 

5.1; 5.2 

5.6; 5.7 

5.8; 5.9 

5.11  

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Vấn đề 

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 2 1   6 9 

2 2 1   6 9 

3 2 1   6 9 

4 4 1 1  12 18 

5 6 2 1  18 17 

6 2 1   6 9 

7 2  1  6 9 

8 4 1 1  6 12 

9 4 1 1  18 24 

10 2 1   6 9 

Tổng 30 10 5  90 135 

8.2 Điều kiện hỗ trợ để dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

Phòng máy chiếu, kết nối internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng  

- Bài tập: hoàn thành 100% theo yêu cầu của giáo viên. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị 

bài tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 

danh 

5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm Chấm báo cáo, 5 
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TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

bài tập… 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, 

thực hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, 

tiểu luận…. 

50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

1 Nguyễn Đình Phú Vi điều khiển PIC 16F887 2014 ĐH SPKT 

2 Trần Sum Giáo Trình Tự Động Điều Khiển 1999 Thống Kê 

3 

Richard H. 

Barnett, Sarah 

Cox 

Larry O'Cull - Embedded C 

Programming and the Microchip PIC 

- Delmar Publishers Inc;1 edition 

2003 

ISBN-10: 

1401837484  

ISBN-13: 
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(Nov. 3 2003 978-

1401837488  

 

4 Nigel Gardner 

PICmicro MCU C - An introduction 

to programming The Microchip PIC 

in CÁCS C 

2002 
Bluebird 

Electronics 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận đầy đủ 

theo yêu cầu của giảng viên. 
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(43) Học phần: Thực hành hệ thống vi xử lý  

1.Tên học phần: Thực hành hệ thống vi xử lý  

- Mã số học phần : E07114 

- Số tín chỉ học phần : 1 tín chỉ. 

- Số tiết học phần : 30 tiết thực hành và 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: Vi xử lý (E06106) 

4. Mục tiêu của học phần: Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về bộ 

vi xử lý 32 bit: Các phương pháp truyền nhận dữ liệu Truy xuất bộ nhớ và các tín hiệu 

điều khiển bộ nhớ. Giao tiếp phẩn cứng và thao tác ngắt. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

5.1. Hiểu các kiến thức cơ bản về bộ vi xử lý, tổ chức phần cứng và lập trình cho hệ 

vi xử lý, đặc biệt bộ vi xử lý 8086/8088 và các mạch tạo nên hệ vi xử lý trên cơ sở bộ 

vi xử lý này. 

5.2. Hiểu về cấu trúc vi điều khiển và các ngoại vi tích hợp của vi điều khiển PIC 

16F887. 

5.3. Hiểu về nguyên lý giao tiếp với các linh kiện cơ bản như led đơn, nút nhấn, led 

7 đoạn, LCD. 

5.4. Trình này được các tham số ảnh hưởng đến đặc tính cơ, cách giảm dòng khởi 

động. 

5.5. Thiết kế và lập trình điều khiển dùng ngôn ngữ C cho các hệ thống điều khiển 

dùng vi điều khiển PIC 16F887. 

5.6. Kỹ năng mô phỏng và phân tích yêu cầu để thiết kế mạch điều khiển dùng vi 

điều khiển PIC 16F887. 

5.7. Kỹ năng xử lý một số một số sự cố cơ bản trong quá trình lập trình điều khiển 

dùng vi điều khiển PIC 16F887. 

5.8. Kỹ năng thiết kế và xây dựng quy trình điều khiển cho hệ thống dùng vi điều 

khiển PIC 16F887. 

5.9. Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên 

quan đến lập trình vi điều khiển PIC 16F887. 

5.10. Có khả năng thuyết trình các nội dung liên quan đến vi điều khiển. 

5.11. Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho vi điều khiển và đọc tài liệu của 

nhà sản xuất. 

5.12. Hiểu và ứng dụng được vi điều khiển vào thực tế. 

5.13. Thiết kế các hệ thống sử dụng vi điều khiển PIC 16F887. 

5.14. Kiểm tra và đánh giá các hệ thống hệ thống sử dụng vi điều khiển PIC 

16F887. 

5.15. Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, tác phong làm việc nghiêm túc. 

5.16. Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ môi trường và tính chuyên nghiệp. 
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5.17. Nghiêm túc trong quá trình thí nghiệm, bảo quản thiết bị thực tập. Đảm bảo 

tiến hành thí nghiệm đúng quy trình. Sắp xếp trang thiết bị gọn gàng, vệ sinh nơi thí 

nghiệm.  

5.18. Hình thành ý thức tự giác, an toàn trong lao động sản xuất, tác phong công 

nghiệp. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Giới thiệu cho sinh viên cấu trúc chung của các bộ vi xử lý hiện đại 32, 64 bit theo 

hai hướng cơ bản CISC và RISC, các kỹ thuật để nâng cao tốc độ của hệ thống như 

pipeline và tổ chức bộ nhớ cache. Sau đó giới thiệu một số bộ vi xử lý RISC cụ thể. 

7. Nội dung học phần: 

Vấn đề 1: Giới thiệu chung về hệ vi xử lý 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Lịch sử phát triển của hệ thống số và các bộ vi xử lý 

1.2. Tổng quan về hệ thống vi xử lý 
2 

5.1; 5.7, 

5.8; 5.15 

Vấn đề 2: Cấu trúc và hoạt động của bộ vi xử lý 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Nguyên tắc cơ bản của bộ vi xử lý 

2.2. Các bộ vi xử lý 8 bít 

2.3. Bộ vi xử lý 16 bít Intel 8088/8086 
3 

5.2; 5.6, 

5.11; 5.15; 

5.16; 5.17; 

5.18 

Vấn đề 3: Tập lệnh của 80x86 và lập trình hợp ngữ 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Tập lệnh của 8086 

3.2. Các phương pháp địa chỉ hoá 

3.3. Tổ chức chương trình hợp ngữ 

3.4. Tạo các cấu trúc lập trình 

4 

5.5; 5.6, 

5.11;5.15; 5.16; 

5.17; 5.18 

Vấn đề 4: Tổ chức bộ nhớ cho hệ vi xử lý 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Bộ nhớ bán dẫn 

4.2. Mở rộng dung lượng bộ nhớ 

4.3. Tổ chức bộ nhớ và nối ghép với bộ vi xử lý 
4 

5.5; 5.6, 

5.11;5.15; 5.16; 

5.17; 5.18 

Vấn đề 5: Tổ chức vào ra cho hệ vi xử lý 

 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Tổ chức vào ra 

5.2. Mạch thời gian 8253/8254 

5.3. Ngắt và mạch điều khiển ngắt 

5.4. Thâm nhập bộ nhớ trực tiếp (DMA) 

3 

5.2; 5.3; 5.15; 

5.16; 5.17; 5.18 
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Vấn đề 6: Cấu trúc chung của các bộ vi xử lý cao cấp 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Sơ đồ khối, chức năng các khối 

6.2. Đơn vị nối ghép bus 

6.3. Cache bên trong 

6.4. Đơn vị số nguyên 

6.5. Đơn vị dấu phẩy động 

6.6. Đơn vị quản lý bộ nhớ 

6.7. Kiến trúc tệp lệnh 

3 

5.5; 5.6; 5.10 

5.11; 5.15; 

5.16; 5.17; 

5.18 

Vấn đề 7: Kỹ thuật pipeline 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1. Nguyên tắc chung 

7.2. Các xung đột của pipeline và cách giải quyết 

7.3. Xử lý song song 
3 

5.6, 

5.11; 5.15; 

5.16; 5.17; 

5.18 

Vấn đề 8: Nguyên tắc chung của các bộ vi xử lý RISC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

8.1. Khái niệm CISC và RISC 

8.2. Đặc điểm của RISC 

8.3. Đánh giá RISC 

4 

5.1; 5.2; 

5.15 

 

Vấn đề 9: Một số bộ vi xử lý RISC cụ thể 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

9.1. Alpha của DEC 

9.2. Power PC 

9.3. SPARC của Sun 

4 

5.1; 5.9, 

5.15; 5.16; 

5.17; 5.18 

8. Hình thức tổ chức dạy học 

8.1. Lịch trình chung 

Vấn đề 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy – học 

Tổng 
Lên lớp 

Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự 

nghiên 

cứu Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

1 2    4 6 

2  1  2 6 9 

3  1  3 8 12 

4  1  3 8 12 

5  1  2 6 9 

6  1  2 6 9 

7  1  2 6 9 

8  1  3 8 12 

9  1  3 8 12 
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Tổng 2 8  20 60 90 

8.2. Điều kiện để hỗ trợ dạy- học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

- Phòng máy chiếu, kết nối internet. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia viết báo cáo chuyên đề và tham dự đầy đủ các buổi báo cáo chuyên đề. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 
Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm danh 5 

2 

Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm 

vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 
5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) 
Viết, vấn đáp, thực 

hành 
30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) 
Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 
50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 
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Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

1 Nguyễn Đình Phú Vi điều khiển PIC 16F887 2014 
ĐH SPKT, TP. 

HCM 

2 

Richard H. Barnett, 

Sarah Cox, Larry 

O'Cull 

Embedded C 

Programming and the 

Microchip PIC 

Nov. 3 

2003 

Delmar 

Publishers Inc 

3 Nigel Gardner  

An introduction to 

programming The 

Microchip PIC in CÁCS 

C 

2002 
Bluebird 

Electronics  

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

- Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 

  



181 

 

(44) Học phần: Hệ thống điều khiển 3(3,0) 

1. Tên học phần: Hệ thống điều khiển  

- Mã số học phần: E06104 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ. 

- Số tiết học phần: 45 tiết (3 tiết lý thuyết + 6 tiết tự học/ tuần) 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: Môn học này giới thiệu các phương pháp phân tích của hệ 

thống điều khiển. Trọng tâm môn học là các kỹ thuật về lý thuyết điều khiển cổ điển 

bao gồm root-locus, Bode và vẽ Nyquist. Sinh viên sẽ học cách biến đổi qua lại các hệ 

thống tuyến tính động giữa trạng thái không gian và miền tần số; tìm hiểu các điều 

kiện cần cho tính ổn định trong mỗi miền. Sinh viên sẽ thiết kế các bộ điều khiển 

thông qua P, PI, PID, phase-lead, và phase-lag. Các khái niệm về điều khiển linh hoạt, 

bao gồm sự trả giá giữa độ nhạy và hiệu suất cũng sẽ được nhấn mạnh. Môn học cũng 

giới thiệu về tối ưu hóa trong điều khiển và điều khiển số. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

5.1.Trình bày được chức năng và các thành phần cơ bản của hệ thống điều 

khiển có khả năng ứng dụng lý thuyết điều khiển tự động. 

5.2. Nhận biết các thành phần và nắm rõ chức năng trong các dây chuyền sản xuất 

tự động. 

5.3. Nắm rõ các phương pháp xây dựng mô hình toán học cho một đối tượng bất kỳ 

trong điều khiển tự động. 

5.4. Trình bày được nguyên tắc thiết kế và nguyên lý làm việc của các bộ điều khiển 

gồm bộ điều khiển sớm trễ pha, bộ điều khiển PD, PID. 

5.5. Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung liên 

quan chuyên ngành. 

5.6. Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên 

quan đến hệ thống tự động. 

5.7. Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho hệ thống điều khiển tự động. 

5.8.Tính toán được các thông số của bộ điều khiển đối với từng đối tượng cụ thể. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học này trang bị cho người học các nội dung về các thành phần của một hệ 

thống điều khiển tự động tuyến tính liên tục, các phương pháp xây dựng mô hình toán 

học của hệ thống điều khiển tự động bao gồm: hàm truyền đạt, grapth tín hiệu và 

phương trình trạng thái, vấn đề điều khiển được và quan sát được, các phương pháp 

khảo sát ổn định của hệ thống điều khiển tự động, các phương pháp khảo sát chất 

lượng của hệ thống điều khiển: độ chính xác, miền thời gian, miền tần số và các 

phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển tự động sao cho hệ ổn định và đạt được các 

chỉ tiêu chất lượng đề ra.  
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7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Vấn đề 1: Đại cương về Hệ thống điều khiển tự động 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

1.1 Các khái niệm cơ bản 

1.2 Các nguyên tắc điều khiển 

1.3 Các phần tử tự động 

1.4 Phân loại hệ thống ĐKTĐ 

1.5 Các ứng dụng của hệ thống ĐKTĐ 

-  Tìm trên Internet các dây chuyền sản xuất tự động 

và chỉ ra các 

thành phần cơ bản trong hệ thống điều khiển tự động  

3 
5.1 

5.2 

Vấn đề 2: Mô tả toán học hệ thống 

Nội dung 
Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

2.1 Khái niệm 

2.2 Hàm truyền đạt và đại số sơ đồ khối 

2.3 Xây dựng hàm truyền của các bộ điều khiển được 

sử dụng trong lĩnh vực điện – điện tử (Op-amp, RLC). 

2.4 Graph tín hiệu 

2.5 Biểu diễn dưới dạng Graph tín hiệu cho các đố 

tượng được biểu diễn bằng sơ đồ khối ở bài trước. 

2.6 Biểu diễn hàm truyền đạt bằng biểu đồ Bode  

2. 7 Tìm hiểu đặc tính động học, đặc tính tần số của hệ 

thống. 

2.8 Phương pháp không gian trạng thái 

2.9 Mối quan hệ giữa phương trình vi phân, phương 

trình trạng thái và hàm truyền. 

2.10 Tìm hàm truyền từ phương trình trạng thái 

2.11 Các phép toán trên ma trận Tìm trên Internet các 

dây chuyền sản xuất tự động và chỉ ra các thành phần 

cơ bản trong hệ thống điều khiển tự động . 

9 

5.3 

5.5 

5.8 

Vấn đề 3: Khảo sát tính ổn định của hệ thống 

Nội dung 
Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

3.1 Khái niệm về ổn định 

3.2 Tiêu chuẩn ổn định đại số Routh-Hurwith 

3.3 Các phép toán trên ma trận 

3.4 Tiêu chuẩn ổn định Bode – Nyquist 

3.5 Phương pháp quĩ đạo nghiệm số 

3.6 Số phức và biểu diễn số phức; mặt phẳng phức 

9 5.4; 5.5; 5.8 

Vấn đề 4: Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu 
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ra 

4.1  Khái niệm 

4.2  Chỉ tiêu chất lượng trong miền thời gian ở chế độ 

xác lập – Sai số xác lập 

4.3  Chỉ tiêu chất lượng trong miền thời gian ở chế độ 

quá độ 

4.4  Chỉ tiêu chất lượng của hệ dao động bậc 2 

4.5  Chỉ tiêu chất lượng của hệ dao động bậc 2 

4.6  Các chỉ tiêu chất lượng trong miền tần số 

4.7  Các chỉ tiêu chất lượng trong miền tần số 

4.8  Các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ 

9 5.3; 5.5 

Vấn đề 5: Thiết kế hệ thống truyền tính liên tục 

Nội dung 
Số tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

5.1 Khái niệm 

5.2 Thiết kế bộ điều khiển sớm trễ pha dùng phương 

pháp QĐNS 

5.3 Sử dụng phần mềm Matlab để khảo sát QĐNS 

của hệ thống 

5.4 Thiết kế bộ điều khiển sớm pha dùng giản đồ 

Bode 

5.5 Thiết kế bộ điều khiển trễ pha dùng giản đồ Bode 

5.6 Sử dụng phần mềm Matlab để vẽ biểu đồ Bode và 

đánh giá tính ổn định của hệ thống 

5.7 Thiết kế bộ điều khiển PID  

5.8 Làm việc theo nhóm để thiết kế bộ điều khiển 

PID cho lò nhiệt 

5.9 Thiết kế hồi tiếp trạng thái 

5.10 Tính điều khiển được, quan sát được của hệ 

thống 

12 
5.5; 5.6;  

5.8 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Vấn đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 3    6 9 

2 12    24 36 

3 9    18 27 

4 9    18 27 

5 12    24 36 
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Tổng 45    90 135 

 

8.2 Điều kiện hỗ trợ để dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

Phòng máy chiếu, kết nối internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng  

- Bài tập: hoàn thành 100% theo yêu cầu của giáo viên. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm danh 5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, thực 

hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 

50 

 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 
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Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

1 

Nguyễn Thị Phương 

Hà – Huỳnh Thái 

Hoàng 

Lý thuyết điều khiển tự động 2007 
NXB KH & 

KT, Hà Nội 

2 Trần Sum 
Giáo Trình Tự Động Điều 

Khiển 
1999 Thống Kê 

3 
Nguyễn Thị Phương 

Hà 
Bài tập Điều khiển tự động 1996 KH & KT 

4 Benjamin C. Kuo Automatic Control Systems 1995 

Prentice-Hall 

International 

Editions, 

Seventh 

Edition 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận đầy đủ theo yêu 

cầu của giảng viên.  
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. 

(45) Học phần: Điện tử công suất 3(3,0) 

1. Tên học phần: Điện tử công suất (Power Electronics) 

- Mã số học phần: E06103 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ. 

- Số tiết học phần: 45 tiết  

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: Điện tử cơ bản (E06101) 

4. Mục tiêu của học phần: Môn học giới thiệu về ứng dụng của điện tử về chuyển đổi 

năng lượng và điều khiển. Các nội dung bao phủ từ mô hình, phân tích, và kỹ thuật 

điều khiển; thiết kế các mạch công suất bao gồm nghịch lưu, chỉnh lưu, và chuyển đổi 

DC-DC; phân tích và thiết kế các phần tử từ tính và các bộ lọc; và đặc tính của linh 

kiện bán dẫn công suất. Nhiều ví dụ ứng dụng được trình bày như là các hệ thống điều 

khiển và nguồn công suất. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Trình bày được nguyên tắc cấu tạo, hoạt động của các linh kiện ĐTCS, cấu 

trúc, nguyên tắc hoạt động của các mạch biến đổi điện năng và các thông số của mạch 

trong ĐTCS.  

5.2. Vẽ và giải thích được các dạng sóng điện áp, dòng điện trong các mạch biến đổi 

điện tử công suất. 

5.3. Hiểu và giải thích được sơ đồ nguyên lý, phân tích được quá trình di chuyển 

dòng điện của các mạch biến đổi điện tử công suất.  

5.4. Hiểu, giải thích và phân tích được mạch, dạng sóng của dòng điện, điện áp 

trong các bộ  biến đổi ĐTCS. 

5.5. Khả năng tự tìm kiếm, cập nhật tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung 

chuyên ngành.   

5.6. Khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên 

quan đến các mạch biến đổi ĐTCS. 

5.7. Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng trong các mạch biến đổi ĐTCS. 

5.8. Đọc được các sơ đồ mạch động lực và mạch điều khiển của các bộ biến 

đổi ĐTCS. 

5.9. Tính toán được các thông số cơ bản của các mạch biến đổi ĐTCS. 

5.10. Tính toán thiết kế được bộ nguồn chỉnh lưu DC trong ĐTCS bao gồm các 

thông số và mạch điện.  

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần điện tử công suất trang bị cho sinh viên các kiến thức về các linh kiện 

điện tử công suất cơ bản, về các mạch biến đổi điện năng như: các mạch đổi điện xoay 

chiều sang một chiều không điều chỉnh điện áp; các mạch đổi điện xoay chiều sang 

một chiều có điều chỉnh điện áp; mạch chỉnh lưu có đảo chiều dòng điện; các mạch 

điều chỉnh, đóng ngắt điện áp xoay chiều; các mạch biến đổi điện áp một chiều sang 

một chiều; các mạch nghịch lưu, biến tần vv… ngoài ra còn cung cấp các phương pháp 
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tính toán, thiết kế các bộ nguồn chỉnh lưu, các nguyên tắc tạo xung điều khiển đồng bộ 

cho scr và phần mềm chuyên dùng để mô phỏng các mạch đtcs. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Vấn đề 1: Các linh kiện điện tử công suất cơ bản 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1 Nhập môn điện tử công suất. 

1.2 Phân loại linh kiện bán dẫn. 

1.3 Nêu cấu trúc, nguyên tắc hoạt động, đặc tuyến và 

ứng dụng của các linh kiện SCR, TRIAC, IGBT. 

1.4 Các mạch ghép và bảo vệ các linh kiện bán dẫn; 

1.5 Tìm đọc các tài liệu bằng tiếng Anh về các linh kiện 

ĐTCS. 

3 
 

5.1; 5.5; 5.7 

Vấn đề 2: Chỉnh lưu không điều khiển 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1 Giới thiệu phần mềm chuyên dùng PSIM hoặc 

MATLAB để mô phỏng các mạch điện tử công suất. 

2.2 Những vấn đề chung về chỉnh lưu, các nhóm 

chuyển mạch cơ bản; 

2.3 Mạch chỉnh lưu tia một pha; 

2.4 Mạch chỉnh lưu tia hai pha. 

2.5 Mạch chỉnh lưu cầu một pha; 

2.6 Mạch chỉnh lưu tia ba pha; 

2.7 Mạch chỉnh lưu cầu ba pha 

2.8 Mạch chỉnh lưu tia 6 pha không dùng cuộn kháng 

cân bằng. 

2.9 Chỉnh lưu tia sáu pha có cuộn kháng cân bằng; 

2.10 Ôn tập chương 2; Hướng dẫn giải bài tập chương 

2. 

9 

 

 

 

5.5; 5.6; 5.7; 

5.9 
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Vấn đề 3: Chỉnh lưu có điều khiển 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1 Những vấn đề chung về chỉnh lưu có điều khiển. 

3.2 Các phần tử cơ bản của mạch tạo xung điều khiển 

đồng bộ cho SCR. 

3.3 Phương pháp tạo xung điều khiển đồng bộ cho 

SCR 

3.4 Các kiểu mạch tạo xung điều khiển đồng bộ cho 

SCR. 

3.5 Chỉnh lưu tia 1 pha. 

3.6 Chỉnh lưu tia 2 pha. 

3.7 Các hiện tượng nghịch lưu phụ thuộc, trùng dẫn. 

3.8 Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển toàn phần. 

3.9 Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển bán phần. 

3.10 Chỉnh lưu tia 3 pha. 

3.11 Chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển toàn phần. 

3.12 Chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển bán phần. 

3.13 Chỉnh lưu 6 pha không dùng cuộn kháng cân 

bằng 

3.14 Cấu trúc, nguyên tắc hoạt động của mạch chỉnh 

lưu kép. 

3.15 Thiết kế bộ chỉnh lưu công suất: Tính toán hoàn 

chỉnh 1 bộ nguồn công suất. 

3.16 Ôn tập và hướng dẫn giải bài tập chương 3, bài 

tập lớn chương 3. 

 

 

  

12 

 

 

5.1; 5.2; 5.3; 

5.5; 5.6; 

5.7; 5.8; 5.9; 

5.10 

Vấn đề 4: Điều chỉnh, đóng ngắt điện áp xoay chiều 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

4.1 Giới thiệu chung. 

4.2 Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều một pha. 

4.3 Các mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha 

khác. 

4.4 Mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha: Sơ đồ 

nguyên lý. 

4.5 Công tắc bán dẫn xoay chiều 1 pha, 3 pha. 

6 

 

5.5; 5.6; 

5.7; 5.9 

Vấn đề 5: Điều chỉnh điện áp một chiều 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

5.1 Giới thiệu chung về nguyên tắc điều chỉnh điện tắc 

điều chế độ rộng xung (PWM). 
6 

5.1; 5.5; 5.6; 

5.7; 5.9 
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5.2 Nguyên tắc của bộ giảm áp (Buck). 

5.3 Mạch tăng áp (Boost); 

5.4 Mạch kết hợp Buck – Boost. 

5.5 Các bộ biến đổi điện áp khác. 

5.6 Nguồn ổn áp xung.  
Vấn đề 6: Thiết bị nghịch lưu 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1 Giới thiệu chung về nguyên tắc của mạch nghịch 

lưu 1 pha điều khiển bằng xung vuông. 

6.2 Các dạng mạch nghịch lưu 1 pha khác 0 

6.3 Mạch nghịch lưu 3 pha điều khiển theo biên độ 

khi kích mode 180 ; 

6.4 Nguyên tắc điều chế độ rộng xung bằng sóng sin 

(SPWM). 

6.5 Điều khiển mạch nghịch lưu 3 pha bằng phương 

pháp điều chế độ rộng xung bằng sóng Sin 3 pha 

SPWM. 

6.6 Cấu trúc và hoạt động của bộ biến tần gián tiếp.  

6 
5.1; 5.5; 5.6; 

5.7; 5.9  

Vấn đề 7: Ôn tập, giải đáp thắc mắc, thu bài tập lớn 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1 Ôn tập, hệ thống toàn bộ nội dung môn học. 

7.2 Các dạng bài tập áp dụng của các chương. 

7.3 Giải đáp thắc mắc của sinh viên 

7.4 Thu, chấm bài tập lớn.  

3 
5.1; 5.4; 5.5; 5.6; 

5.8; 5.9; 5.10 
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8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Vấn đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 3    6 9 

2 5 3 1  18 27 

3 9 2 1  30 42 

4 4 1 1  6 12 

5 4 1 1  12 18 

6 4 1 1  12 18 

Ôn tập 1  2  6 9 

Tổng 30 8 7  90 135 

8.2 Điều kiện hỗ trợ để dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: Phòng máy chiếu, kết nối internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng  

- Bài tập: hoàn thành 100% theo yêu cầu của giáo viên. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn 

bị bài tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm danh 5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành 

nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, 

bài tập nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, thực 

hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 

50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 
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10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 
Nhà xuất bản 

1 
Hoàng Ngọc 

Văn 

Điện tử công suất, bài 

tập điện tử công suất 
  

2 
Nguyễn Văn 

Nhờ 

Giáo trình Điện tử công 

suất 1 
2002 

NXB Đại Học 

Quốc Gia Tp. 

HCM 

3 Nguyễn Bính Điện tử công suất 2000 

Khoa Học và 

Kỹ Thuật. Hà 

Nội 

4 

Lê Văn Doanh, 

Nguyễn Thế 

Công, Trần Văn 

Thịnh 

Điện tử công suất - Lý 

thuyết - thiết kế – ứng 

dụng, 2 tập 

 
Khoa Học và 

Kỹ Thuật 

5 
Đỗ Xuân Tùng, 

Trương Tri Ngộ 
Điện tử công suất 1999 

Xây Dựng. Hà 

Nội 

6 Nguyễn Bính 

Điện tử công suất. Bài 

tập bài giải và ứng 

dụng 

 

Khoa Học và 

Kỹ Thuật, Hà 

Nội 

7 

Phạm Quốc Hải, 

Dương Văn 

Nghi 

Phân tích và giải mạch 

điện tử công suất 
1997 

Khoa Học và 

Kỹ Thuật. Hà 

Nội 

8 Nguyễn Trọng Tính toán sửa chữa máy 1996 Xây Dựng 
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TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 
Nhà xuất bản 

Thắng điện 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận đầy đủ 

theo yêu cầu của giảng viên. 
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(46) Học phần:  Điều khiển máy tính và hệ thống SCADA 3(3,0) 

1. Tên học phần: Điều khiển máy tính và hệ thống SCADA (SCADA) 

- Mã số học phần: EO7103 

- Số tín chỉ học phần:  2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: E06101, E06102, E06108, E06109, E06112, E07102, E07106 

4. Mục tiêu của học phần: 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về điều khiển và đo lường bằng máy 

tính, giới thiệu về các bộ chuyển đổi A/D, D/A,cũng như cách thức giao tiếp với các 

thiết bị ngoại vi. Môn học giới thiệu các kiến thức về điều khiển giám sát và hệ thống 

thu thập dữ liệu (SCADA) cũng như đề cập một số phần mềm SCADA thương mại 

thông dụng. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Chọn lựa hệ thống thu thập dữ liệu cho hệ thống đo lường và điều khiển 

5.2. Thiết kế, lập trình hệ thống thu thập dữ liệu thực tế 

5.3. Công nghệ COM/DCOM, cấu trúc của OPC, trao đổi dữ liệu qua OPC. 

5.4. Chọn lựa OPC phù hợp cho hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu 

5.5. Thiết kế, lập trình cho hệ SCADA trong công nghiệp  

5.6. Thiết kế, lập trình cho hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu  

5.7. Cấu trúc của OPC, chọn lựa OPC phù hợp với hệ thống  

5.8. Cấu trúc của hệ thống SCADA, các yêu cầu cần đạt được của hệ SCADA 

5.9. Thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống SCADA 

5.10. Phân tích cấu trúc, chức năng các thành phần của hệ thống thu thập dữ liệu và 

điều khiển  

5.11. Phân tích công nghệ COM/DCOM  

5.12. Biết vận dụng môn học vào các môn chuyên ngành như môn Điện tử cơ bản, 

kỹ thuật số… 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu trúc, phân loại , ứng dụng 

của hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển, cách thức xử lý và hoạt động của khối xử 

lý tín hiệu, các khối xử lý dữ liệu trong thực tế, kỹ thuật lập trình để thu thập dữ liệu 

trong thực tế. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức về OPC và hệ SCADA, 

các thành phần và chức năng của nó trong hệ SCADA 

7. Cấu trúc nội dung học phần:  

Vấn đề 1: Tổng quan về hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển: 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 
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1.1 Giới thiệu về hệ thống thu thập dữ liệu và điều 

khiển. 

1.2 Cấu trúc, Chức năng, của các thành phần trong hệ 

thống thu  

thập dữ liệu và điều khiển. 

1.3 Phân loại, chọn lựa, đánh giá các thành phần trong 

hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển. 

3 

5.1; 5.10 

Vấn đề 2:Xử lý dữ liệu: 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1 Cảm biến và khối xử lý tín hiệu cảm biến 

2.2 Bộ chuyển đổi ADC và DAC và PC 

2.3 Phân tích các thành phần của một số hệ thống xử lý 

tín hiệu thực tế 

2.4 Phần mềm thu thập, xử lý dữ liệu và điều khiển 

9 

5.2; 5.10 

Vấn đề 3: Hệ thống SCADA: 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1 Giới thiệu về hệ SCADA 

3.2 Các thành phần trong hệ thống SCADA 

3.3 Chức năng của hệ thống SCADA 

3.4 Các tiêu chí phân loại hệ thống SCADA 

3.5 Một số hệ thống SCADA tiêu biểu 

6 

5.7; 5.8;  

Vấn đề 4: OPC và Ứng dụng: 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1 Chuẩn truyền thông COM/DCOM 

4.2 Giới thiệu về OPC 

4.3 Cấu trúc của một OPC 

4.4 Các OPC được sử dụng trong công nghiệp: 

Rslinx,  

KeepServer, I/O Server, SimaticNet, OPC Link, 

Factory Suite Gateway 

4.5 Trao đổi dữ liệu dùng OPC với các bộ xử lý, lập 

trình 

4.6 Trao đổi dữ liệu giữa OPC với các phần mềm ứng 

dụng 

9 

5.3; 5.4; 5.7; 

5.11 

Vấn đề 5: Phần mềm SCADA: 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1 Giới thiệu về phần mềm SCADA 

5.2 Chức năng của phần mềm SCADA 

5.3 Trao đổi dữ liệu giữa phần mềm SCADA với các bộ 

xử lý  

9 

5.4; 5.5; 5.8 
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qua OPC 

Vấn đề 6: Thiết kế hệ thống SCADA: 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1 Các tiêu chí để thiết kế hệ thống SCADA 

6.2 Trình tự thiết kế hệ thống SCADA 

6.3 Thiết kế hệ SCADA dùng phần mềm WinCC, 

Factory Talk, Intouch, Labview 

9 

5.4; 5.5; 5.8; 

5.9; 5.10; 5.11; 

5.12 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Vấn đề 

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 3    6 9 

2 6 3   18 27 

3 6    12 18 

4 9    18 27 

5 9    18 27 

6 6 3   18 27 

Tổng 39 6   90 135 

8.2 Điều kiện hỗ trợ để dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết giảng. 

- Bài tập: hoàn thành 100% theo yêu cầu của giáo viên. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

- Điểm quá trình: 50% (Tiểu  luận – báo cáo lần 1: 50%; Tiểu luận – báo cáo lần 2: 

50%) 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phương pháp đánh giá 
Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn 

bị bài tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm danh 5 

2 Tự nghiên cứu (TNC): hoàn thành Chấm báo cáo, bài 5 
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nhiệm vụ giảng vien giao trong tuần, 

bài tập nhóm/ tháng/ học kỳ…  

tập…  

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bài báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, thực 

hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, tiểu 

luận… 

50 

ĐHP = TGH x tr.số + TNC x tr.số + HĐN x tr.số + KT x tr.số + KTCK x tr.số +  

THP x tr.số 

ĐQT = TGH x tr.số + TNC x tr.số + HĐN x tr.số + KT x tr.số + KTCK x tr.số. 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến 

một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

1 
GVC. TS. Nguyễn 

Đình Phú 
Giáo trình kỹ thuật số 2012 

NXB Đại 

học 

Quốc gia 

2 
PGS. TS. Nguyễn 

Hữu Phương 
Mạch số 2004 

NXB 

thống kê 

 

3 
Ronald J.Tocci Digital systems, tenth edition 2007 

Prentice 

Hall 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu 

của giảng viên.  
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(47) Học phần: Thực hành điều khiển máy tính và hệ thống (SCADA) 

1. Tên học phần: Thực hành điều khiển máy tính và hệ thống (SCADA) 

  - Mã học phần: E06122 

  - Số tín chỉ học phần: 1 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 30 thực hành và 60 tiết tự học. 

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 - Áp dụng kiến trúc của PC và các phương pháp mà PC sử dụng để giao tiếp với 

các thiết bị ngoại vi như bộ lấy mẫu, bộ chuyển đổi A/D, D/A. 

  - Khả năng phân tích, ứng dụng các giao thức truyền thông (RS232, USB, 

Lan...). 

 - Thiết kế và phát triển hệ thống SCADA sử dụng các công cụ phần mềm khác 

nhau  

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Biết đo đạc, lắp ráp các hệ thống thu thập dữ liệu cho hệ thống đo lường và 

điều khiển  

5.2. Phân tích, tính toán để thiết kế, lập trình cho hệ SCADA trong công nghiệp  

5.3. Biết sử dụng phần mềm mô phỏng Cấu trúc của OPC, chọn lựa OPC phù 

hợp với hệ thống  

5.4. Biết lập kế hoạch, phân chia công việc trong nhóm để hoàn thành mục 

đích. 

5.5. Biết viết và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu thuộc về lĩnh vực kỹ 

thuật. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng board PLC S7-1500  

Bài 2: Xử lý dữ liệu 

Bài 3: Giới thiệu phần mềm Scada 

Bài 4: Giao tiếp board PLC S7-1500 với PC 

Bài 5: Thiết kế hệ thống Scada 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng board NI ELVIS III  

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Tìm hiểu các tính năng của board PLC S7-

1500  

1.2. Làm quen với các chức năng trên board: 

led. button 

1.3. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.3 

5.4 

5.5 
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Bài 2: Xử lý dữ liệu 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Đọc dữ liệu ADC bằng modun trên board 

PLC S7-1500. 

2.2. So sánh kết quả tính toán lý thuyết và kết 

quả mô phỏng, kết quả thực tế 

2.3. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Bài 3: Giới thiệu phần mềm Scada 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Tìm hiểu các phần mềm Scada 

3.2. Thực hành chức năng của phần mềm Scada 

3.3. Thực hiện trao đổi dử liệu giữ phần mềm 

Scada với các bộ xử lý qua PC 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Bài 4: Giao tiếp board PLC S7-1500 với PC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Thực hiện mô phỏng hệ thống Scada trên 

PC 

4.2. Kết nối giữa PC với board PLC S7-1500 để 

xử lý dữ liệu 

4.3. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Bài 5: Thiết kế hệ thống Scada 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Sử dụng phần mềm mô phỏng trên PC để 

thiết kế hệ thống Scada theo yêu cầu. 

5.2. Xây dựng hệ thống Scada bằng board PLC 

S7-1500. 

5.3. So sánh kết quả tính toán lý thuyết và kết 

quả mô phỏng, kết quả thực tế 

5.4. Viết báo cáo kết quả thực tập 

10 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1    5 10 15 

2    5 10 15 

3    5 10 15 

4    5 10 15 

5    10 20 30 

Tổng    30 60 90 
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7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

− Phòng thực hành Điều khiển – Tự động hóa 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 100% số tiết học thực hành. 

- Tham gia viết báo cáo chuyên đề và tham dự đầy đủ các buổi báo cáo chuyên đề. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 
Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm danh 5 

2 

Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 
5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) 
Viết, vấn đáp, thực 

hành 
30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) 
Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 
50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 
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Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

1 N. Mathivanan 

PC – Based 

Instrumentation, Concept 

and practice 

2007  

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(48) Học phần: Bộ điều khiển khả trình (PLC) 3(3,0) 

1. Tên học phần: Điều khiển lập trình (Programmable Logic Controller) 

- Mã số học phần : E07100 

- Số tín chỉ học phần : 3 tín chỉ. 

- Số tiết học phần : 45 tiết lý thuyết và 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: (E06102), (E06104), (E06108), (E06109), (E06110) 

4.Mục tiêu của học phần: Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm, kiến thức về 

bộ điều khiển khả trình (PLC) và hệ thống bộ điều khiển khả trình: Cấu trúc một hệ 

thống bộ điều khiển khả trình PLC, ngôn ngữ lập trình, các kiến thức cơ bản về truyền 

thông công nghiệp, cấu trúc các mạng PLC. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1 Biết lựa chọn cảm biến phù hợp cho hệ thống điều khiển tự động dùng PLC 

5.2 Biết lựa chọn và thiết kế trang bị điện cho hệ thống tự động dùng PLC 

5.3 Biết thiết kế phần mềm điều khiển cho hệ thống tự động dùng PLC 

5.4 Biết sử dụng các chức năng nâng cao của PLC 

5.5 Phân tích, chọn lựa loại cảm biến phù hợp cho hệ thống tự động dùng PLC 

5.6 Trình bày và phân tích được cấu trúc phần cứng của PLC 

5.7 Thiết kế trang bị điện cho hệ thống điều khiển tự động dùng PLC 

5.8 Phân tich cấu trúc vùng nhớ, các loại ngôn ngữ lập trình, cách lập trình được 

sử dụng trong PLC 

5.9 Thiết kế phần mềm cho hệ thống điều khiển tự động dùng PLC 

5.10 Sử dụng Các chức năng nâng cao trong PLC 

5.11 Nâng cao tinh thần học tập, tích cực giải quyết hiện tượng sự vật. 

5.12 Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập và lao động sản xuất. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức về cảm biến, cơ cấu chấp hành, cấu 

trúc phần cứng ngõ vào, ngõ ra của bộ điều khiển lập trình (PLC), cấu trúc bộ nhớ và 

tập lệnh của PLC, ngôn ngữ lập trình và các cách lập trình thường được sử dụng trong 

PLC. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức để thiết kế phần cứng và lập trình 

cho một số ứng dụng trong công nghiệp. 

7. Nội dung chi tiết học phần: 

Vấn đề 1: Cảm biến và chọn lựa cảm biến 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Trình bày cấu trúc, nguyên lý hoạt động, ngõ ra của các 

loại cảm biến có ngõ số: Cảm biến quang, tiệm cận… 

9 
5.1; 5.11; 

5.12 

1.2. Trình bày cấu trúc, nguyên lý hoạt động, ngõ ra của các 

loại cảm biến có ngõ ra tương tự: Cảm siêu âm, RTD, 

Loadcell, TC, Cảm biến áp suất. 

1.3.  Chọn lựa cảm biến cho hệ thống điều khiển tự động. 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.4. Bài tập 

Vấn đề 2: Giới thiệu về PLC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Sự phát triển của kỹ thuật điều khiển 

9 5.5; 5.11 

2.2. Điều khiển dùng Relay Logic 

2.3. Sự ra đời của PLC 

2.4. Ưu điểm của PLC so với điều khiển dùng Relay Logic 

2.5. Hoạt động của PLC 

2.6. Bài tập 

Vấn đề 3: Cấu trúc phần cứng và bộ nhớ của PLC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Cấu trúc mạch ngõ vào, ngõ ra số và tương tự của PLC. 

6 5.6; 5.11 3.2. Kết nối các loại cảm biến, cơ cấu chấp hành với PLC lý 

và giá trị số chuyển đổi của ADC 
3.3. Bài tập 

Vấn đề 4: Xử lý ngắt trong PLC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Khái niệm ngắt, ưu tiên ngắt 

6 
5.2; 5.3; 5.7; 

5.12 

4.2. Các sự kiện gây ra ngắt 

4.3. Các loại ngắt: Ngắt định thời, ngắt sự kiện 

4.4. Lập trình xử lý ngắt 

4.5. Ứng dụng ngắt trong hệ thống 

4.8. Bài tập 

Vấn đề 5: Bộ đếm tốc độ cao, Bộ phát xung tốc độ cao. 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Khái niệm về HSC, PTO trong PLC và ứng dụng trong 

công nghiệp 

9 

 

5.4; 5.8; 5.9; 

5.10; 5.11; 

5.12 

5.2. Các module đếm tốc độ cao HSC và phát xung PTO 

5.3. Kết nối, lập trình đếm xung tốc độ cao dùng HSC 

5.4. Kết nối, lập trình phát xung tốc độ cao dùng PTO 

5.5. Ứng dụng HSC để đo và điều khiển tốc độ động cơ 

5.6. Ứng dụng PTO để điều khiển Servo motor và Step 

Motor 5.7. Bài tập 

Vấn đề 6: Truyền thông trong PLC. 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 
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6.1. Chuẩn truyền thông RS232, RS485 

6 

 

5.9; 5.10; 

5.11;  

6.2. Truyền thông giữa PLC với PC và các PLC khác 

6.3. Truyền thông giữa PLC và HMI 

6.4. Bài tập 

8. Phương pháp giảng dạy: 

8.1. Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 6 3   9 18 

2 6 3   9 18 

3 4 2   9 15 

4 4 2   9 12 

5 6 3   9 18 

6 4 2   9 15 

Tổng 30 15 0 0 90 135 

8.2. Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Bài tập: hoàn thành 100% theo yêu cầu của giáo viên. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 

danh 

5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, 

bài tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, 

thực hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, 50 
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tiểu luận…. 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

1 

Phan Minh Xuân, 

Nguyễn Doãn 

Phước 

Tự động hóa với 

SIMATIC S7 200 
1999 

Nhà 

xuất bản 

nông 

nghiệp 

Thư viện Học 

2 Hugh Jack 

Automation 

Manufacturing 

Systems with 

PLCs 

2005  

Thư viện Tham 

khảo 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu 

của giảng viên. 
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(49) Học phần: Thực hành bộ điều khiển khả trình (PLC)  

1.Tên học phần: Thực hành bộ điều khiển khả trình (PLC)  

- Mã số học phần : E07117 

- Số tín chỉ học phần : 1 tín chỉ. 

- Số tiết học phần : 30 tiết thực hành và 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: Điều khiển lập trình (E07100) 

4. Mục tiêu của học phần: Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về bộ điều khiển 

khả trình (PLC) các bài thí nghiệm về viết các chương trình cho PLC Siemens S7-200. 

Cung cấp cho sinh viên Hiểu về phần cứng của thiết bị khả trình: các mô-đun ngõ 

vào/ra tín hiệu số, các mô-dun tín hiệu tương tự, các mô-đun truyền thông và các tập 

lệnh S7-200. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu về môn học điều khiển lập trình, hệ thống cảm biến, cơ cấu chấp hành: 

lịch sử phát triển, nguyên lý hoạt động, chức năng điều khiển và giám sát của PLC. 

5.2. Trình bày được các thông số cơ bản, cấu trúc và vai trò của các khối cơ bản 

trong PLC. 

5.3. Hiểu rõ các thông số cơ bản, cấu trúc cơ bản của PLC thông dụng. Nắm 

được các lệnh cơ bản, cách kết nối ngõ vào, ngõ ra của PLC với các thiết bị như cảm 

biến, cơ cấu chấp hành. 

5.4. Trình bày được nguyên lý hoạt động của một hệ thống điều khiển thực tế 

trong công nghiệp. Có khả năng lựa chọn PLC, thiết bị vào, ra để thực hiện hệ thống 

điều khiển đó. 

5.5. Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho hệ thống điều khiển dùng PLC, 

có khả năng tham khảo tài liệu tiếng Anh trên mạng. 

5.6. Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề về điều 

khiển tự động hóa trong công nghiệp: kỹ năng lựa chọn cảm biến, lựa chọn PLC, kỹ 

năng thiết kế phần cứng, phần mềm điều khiển và giám sát SCADA. 

5.7. Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật, 

tài liệu bằng tiếng Anh. 

5.8. Khả năng thiết kế, thi công một ứng dụng điều khiển và giám sát đơn giản 

trong lĩnh vực điều khiển trong công nghiệp: nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, ánh sáng, 

lực…  

5.9. Khả năng viết chương trình PLC điều khiển hệ thống trên.  

5.10. So sánh ưu nhược điểm của việc sử dụng PLC so với các điều khiển khác, 

chức năng ngắt, truyền thông của PLC. Nắm được các lệnh từ cơ bản đến nâng cao của 

một PLC trong thực tế. 

5.11. Khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung sẽ 

làm trong giáo trình. 

5.12. Khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề 

liên quan đến hệ thống điều khiển, các bài tập trong chương trình học. 
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5.13. Khả năng thiết lập mục tiêu và yêu cầu hệ thống điều khiển thực tế, xây 

dựng ý tưởng thực hiện. 

5.14. Tính toán được các thông số của hệ thống điều khiển tự động dùng PLC 

trong công nghiệp. Xây dựng lưu đồ giải thuật cho cả hệ thống. 

5.15. Viết chương trình điều khiển cho hệ thống thực tế, tiến hành thực hiện mô 

phỏng, điều khiển hệ thống thực tế dùng PLC. 

5.16. Hình thành tác phong công nghiệp: Đúng giờ, bảo quản thiết bị xưởng, thực 

hiện qui tắc an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thực tập. 

5.17. Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học 

tập(dự lớp, làm bài tập, trình bày kết quả, trao đổi hợp tác nhóm, lớp). 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức thực hành về cảm biến, lập trình, 

thiết kế phần cứng và phần mềm của một hệ thống điều khiển lập trình, thiết kế phần 

cứng và lập trình cho một số ứng dụng trong công nghiệp. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Vấn đề 1: khảo sát các loại cảm biến có ngõ ra số 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Giới thiệu về cảm biến và vai trò của cảm biến có ngõ 

ra số trong công nghiệp 

1.2. Khảo sát cảm biến có ngõ ra số 

1.3. Mạch ứng dụng dùng cảm biến 

2 

5.1; 5.2, 5.3; 

5.6; 5.7; 5.8; 

5.12; 5.13; 

5.15 

Vấn đề 2: Khảo sát cảm biến có ngõ ra tương tự 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Giới thiệu về cảm biến và vai trò của cảm biến có ngõ 

ra tương tự trong công nghiệp 

2.2. Khảo sát cảm biến có ngõ ra tương tự 

2.3. Mạch ứng dụng dùng cảm biến có ngõ ra tương tự 

2 

5.1; 5.2, 5.3; 

5.6; 5.8; 5.13; 

5.14 

Vấn đề 3: Khảo sát cảm biến có ngõ ra tương tự 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Cảm biến đo khối lượng 

3.2. Cảm biến siêu âm 

3.3. Cảm biến đo áp suất 

3.4. Mạch ứng dụng dùng cảm biến Analog 

2 

5.1; 5.11, 5.12; 

5.13; 5.14; 

5.16;  

Vấn đề 4: khảo sát phần cứng của PLC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu 

ra 

4.1. Khảo sát phần cứng của PLC 

2 

5.1; 5.2, 

5.3; 5.6; 

5.8; 5.13; 

5.14; 5.16; 
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5.17  

Vấn đề 5: Khảo sát cơ cấu chấp hành 

Nội dung Số tiết Chuản đầu 

ra 

5.1. Giới thiệu một số cơ cấu chấp hành và ứng dụng của 

nó trong công nghiệp 

5.2. Khảo sát các loại cơ cấu chấp hành cơ bản và nguyên 

lý điều khiển 

5.3. Ứng dụng các loại cơ cấu chấp hành trong công 

nghiệp 

2 

5.1; 5.2, 

5.3; 5.6; 

5.8; 5.12; 

5.13; 5.14; 

5.16  

Vấn đề 6: Thực tập lệnh của PLC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu 

ra 

6.1. Thực tập lệnh của PLC. 

6.2. Ứng dụng điều khiển thiết bị 

2 

5.1; 5.2, 

5.3; 5.6; 

5.8; 5.13; 

5.14; 5.15; 

5.16  

Vấn đề 7: Thực tập lệnh của PLC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu 

ra 

7.1. Thực tập lệnh của PLC. 

7.2. Ứng dụng điều khiển hệ thống 

 2 

5.1; 5.2, 

5.3; 5.6; 

5.8; 5.13; 

5.14; 5.15; 

5.16  

Vấn đề 8: Thực hành đọc tín hiệu Analog trong PLC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu 

ra 

8.1. Kết nối các cảm biến đo điện trở với module analog của 

PLC 

8.2. Lập trình đọc và tính nhiệt độ đo được cho các loại cảm 

biến nhiệt độ dùng PLC của siemens hay Allenbradley. 

8.3. Lập trình điều khiển lò nhiệt hoạt động ở chế độ 

ON/OFF. 

2 

5.1; 5.2, 

5.3; 5.6; 

5.8; 5.12; 

5.13; 5.14; 

5.15; 5.16  

 

Vấn đề 9: Thực hành đọc tín hiệu Analog trong PLC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu 

ra 
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9.1. Kết nối các cảm biến đo điện trở với module analog 

9.2. Lập trình đọc và tính ra khối lượng vật thể dùng cảm 

biến đo khối lượng 

9.3. Lập trình đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm 

9.4. Lập trình tính áp suất đường ống dùng cảm biến áp 

suất 

2 

5.1; 5.2, 

5.3; 5.14; 

5.15; 5.16  

Vấn đề 10: Mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha, 3 pha 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu 

ra 

10.1. Lập trình sử dụng ngắt ngõ vào, ngắt định thời, ngắt 

timer 

10.2. Lập trình ứng dụng ngắt truyền thông 

10.3. Ứng dụng ngắt để viết chương trình đếm xung, đọc 

tín hiệu analog, truyền dữ liệu giữa PC và PLC qua cổng 

truyền thông  

2 

 

5.1; 5.21, 

5.14; 5.15; 

5.16  

Vấn đề 11: Thực tập bộ đếm tốc độ cao: HSC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu 

ra 

11.1. Giới thiệu về HSC và ứng dụng của HSC trong công 

nghiệp 

11.2. Các chế độ đếm của HSC 

11.3. Các lệnh lập trình cho HSC 

11.4. Lập trình ứng dụng HSC để đếm xung encoder, tính 

tốc độ động cơ 

2 

5.1; 5.2;  

5.3 

5.15; 5.16  

Vấn đề 12: Thực tập bộ phát xung, điều chế độ rộng xung trong PLC  

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu 

ra 

12.1. Giới thiệu về PWM và PTO và ứng dụng 

12.2. Các chế độ đếm phát xung PWM và PTO 

12.3. Các lệnh lập trình cho PWM,PTO 

12.4. Lập trình ứng dụng PWM và PTO để điều khiển 

động cơ DC, Step Motor, Servo Motor 

2 

5.1; 5.2;  

5.3 

5.15; 5.16  

Vấn đề 13: Thực tập điều khiển biến tần 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu 

ra 

13.1. Điều khiển biến tần dùng BOP 

13.2. Điều khiển biến tần dùng External 

13.3. Điều khiển biến tần dùng PLC 

13.4. Đo và điều khiển tốc độ động cơ dùng biến tần 

2 

5.1; 5.12;  

5.14; 5.15; 

5.16  

 

Vấn đề 14: Giao tiếp HMI với PLC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu 
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ra 

14.1. Kết nối HMI 

14.2. Thiết lập kết nối giữa HMI và PLC 

14.3. Tạo Tag liên kết giữa HMI và PLC 

14.4. Thiết kế giao diện cho HMI 

14.5. Liên kết các đối tượng với tag để điều khiển 

2 

5.1,5.2,5.3 

Vấn đề 15: Đánh giá báo cáo thực tập của sinh viên 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu 

ra 

15.1. Đánh giá các bài báo cáo thực tập của sinh viên thông 

qua các bài tập lớn đã giao cho sinh viên trong quá trình 

thực tập. 

15.2. Đánh giá khả năng tổng hợp các kiến thức đã học của 

sinh viên trong quá trình thực tập thông qua các bài tập 

lớn. 

2 

5.1,5.2,5.3 

8. Hình thức tổ chức dạy học 

8.1. Lịch trình chung 

Vấn đề 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy – học 

Tổng 
Lên lớp 

Thực hành, 

thực tập, tiểu 

luận 

Tự 

nghiên 

cứu Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

1    2 4 6 

2    2 4 6 

3    2 4 6 

4    2 4 6 

5    2 4 6 

6    2 4 6 

7    2 4 6 

8    2 4 6 

9    2 4 6 

10    2 4 6 

11    2 4 6 

12    2 4 6 

13    2 4 6 

14    2 4 6 

15    2 4 6 

Tổng    30 60 90 

8.2. Điều kiện để hỗ trợ dạy- học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 
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- Phòng máy chiếu, kết nối internet. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia viết báo cáo chuyên đề và tham dự đầy đủ các buổi báo cáo chuyên 

đề. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 
Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm danh 5 

2 

Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 
5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) 
Viết, vấn đáp, thực 

hành 
30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) 
Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 
50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 

 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
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Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 
Nhà xuất bản 

1  TT Điều khiển lập 

trình,  
 

Bộ môn Tự 

Động Điều 

Khiển, khoa 

Điện Điện Tử 

Trường 

ĐHSPKT TP 

HCM 

2  Đo lường cảm 

biến 
  

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

- Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(50) Học phần: Cảm biến và thiết bị đo 

1. Tên học phần: Cảm biến và thiết bị đo 

  - Mã học phần: E06125 

  - Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lí mạch điện II 

4. Mục tiêu của học phần: 

- Nắm vững các khái niệm và thành phần cấu tạo của hệ thống đo 

- Nắm vững các nguyên lỹ chuyển đổi năng lượng của các đại lượng vật lí trong 

cảm biến. 

- Áp dụng các nguyên lí chuyển đổi năng lượng, các công cụ đo trong thiết kế và 

xây dựng một hệ thống đo cụ thể. 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Trình bày được khái niệm, các phần tử của hệ thống đo. 

5.2. Trình bày được một số hiệu ứng vật lý trogn cảm biến. 

5.3. Trình bày được nguyên lý, cấu tạo một số cảm biến.   

5.4. Áp dụng những kiến thức cơ bản về vật lý, hóa học, toán học trong phân 

tích tính toán cho một hệ thống đo cụ thể.  

5.5. Vận dụng kiến thức để thiết kế, xây dựng một hệ thống đo cụ thể. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Giới thiệu về hệ thống đo 

Chương 2: Các phần tử của hệ thống đo 

Chương 3: Một số hiệu ứng vật lý ứng dụng trong cảm biến 

Chương 4: Một số cảm biến thông dụng 

Chương 5: Cam biến thông minh 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Giới thiệu về hệ thống đo 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Định nghĩa và khái niệm  

1.2. Đặc tính tĩnh của hệ thống đo  

1.3. Độ chính xác của hệ thống đo trong 

trạng thái ổn định 

6 5.1 

 

 

Chương 2: Các phần tử của hệ thống đo 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Cấu trúc của hệ thống đo 

2.2.     Phần tử cảm biến 

2.3.     Phần tử điều hòa tín hiệu 

2.4.     Phần tử xử lý tín hiệu 

6 5.1 

5.4 
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2.5.     Phàn tử hiển thị 

 

Chương 3: Một số hiệu ứng vật lý ứng dụng trong cảm biến 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Hiệu ứng cảm ứng điện từ 

3.2.     Hiệu ứng nhiệt điện  

3.3. Hiệu ứng quang điện 

3.4. Hiệu ứng Hall 

3.5. Hiệu ứng Doppler 

6 5.2 

5.4 

Chương 4: Một số cảm biến thông dụng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Cảm biến vị trí 

4.2. Cảm biến lực 

4.3. Cảm biến chuyển động 

4.4. Cảm biến chất lưu 

4.1. Cảm biến nhiệt độ 

4.6. Cảm biến độ ẩm 

6 5.3 

5.4 

5.5 

Chương 5: Cảm biến thông minh 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Giới thiệu 

5.2. Các công nghệ đo cho cảm biến thông 

minh 

5.3. Cảm biến dựa vào hình ảnh 

5.4. Cảm biến dựa vào giọng nói 

6 5.3 

5.4 

5.5 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 3 3   18 27 

2 3 3   18 27 

3 3 3   18 27 

4 3 3   18 27 

5 3 3   18 27 

Tổng 15 15   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 
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8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

1 
Nguyễn Hữu Cường Bài giảng cảm biến và 

chuyển năm 

 Trường ĐH 

Cần Thơ 

2 
Nguyễn Hữu Cường Giáo trình cảm biến 2007 Trường ĐH 

Cần Thơ 

3 
Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức 

Chiến 

Giáo trình cảm biến 2008 Khoa học 

kỹ thuật 

4 
J.P.Bently Principle of measurement 

systems, 4th edition 

2005 ISBN: 0-

1304-3028-
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5 

5 

G.Meijer Smart sensor system 2008 ISBN: 0-

4708-6691-

8 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 

 

 

  



216 

 

(51) Học phần: Hệ thống nhúng thời gian thực 

1. Tên học phần: Hệ thống nhúng thời gian thực 

  - Mã học phần: E06126 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Hệ thống vi xử lý 

4. Mục tiêu của học phần: 

 - Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các hệ thống nhúng, cấu 

trúc thiết kế phần cứng và phát triển phần mềm cho các hệ thống nhúng. 

 - Trình bày được một số định hướng nghiên cứu trong lập trình nhúng: hệ thống 

nhúng áp dụng điều khiển PID, hệ thống nhúng áp dụng điều khiển mờ, lập trình 

nhúng cho robot di động, lập trình nhúng cho xử lý tín hiệu số, lập trình trên nền 

Android, lập trình trên .NET Micro Framework 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Có ý thức tìm hiểu, tự học để nắm bắt công nghệ mới 

5.2. Đam mê, chuyên cần, chuyên nghiệp 

5.3. Có khả năng nghiên cứu hiểu được lịch sử phát triển và hiện trạng, khái 

niệm, giải pháp, kỹ thuật và công nghệ   

5.4. Hiểu được tổng quan hệ thống nhúng.  

5.5. Hiểu được cấu trúc hệ thống nhúng. 

5.6. Hiểu hệ điều hành trong các hệ thống nhúng. 

5.7. Hiểu nền tảng làm cơ sở lập trình nhúng 

5.8. Lập trình được trong hệ thống nhúng. 

5.9. Hiểu và xây dựng hệ nhúng: tổ hợp phần cứng và mềm. 

5.10. Hiểu và lập trình được ARM 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Giới thiệu về hệ thống nhúng 

Chương 2: Cấu trúc các hệ thống nhúng 

Chương 3: Hệ điều hành trong các hệ thống nhúng 

Chương 4: Cơ sở lập trình nhúng 

Chương 5: Kỹ thuật lập trình nhúng 

Chương 6: Xây dựng hệ nhúng: tổ hợp phần cứng và mềm 

Chương 7: Lập trình trên ARM 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Giới thiệu về hệ thống nhúng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Khái niệm hệ thống nhúng  

1.2. Lịch sử các hệ thống nhúng  

5 5.1 

5.2 
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1.3. Đặc điểm  

1.4. Giao diện người dùng  

1.5. Bộ vi xử lý trong các hệ nhúng  

1.6. Các thiết bị ngoại vi  

1.7. Các công cụ phát triển  

1.8. Các đặc điểm khác  

1.9. Xu thế phát triển các hệ thống nhúng 

5.3 

5.4 

 

Chương 2: Cấu trúc các hệ thống nhúng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Các thành phần kiến trúc cơ bản 

2.2. Một số nền phần cứng nhúng thông dụng 

(µP/DSP/PLA): 

7 5.1 

5.2 

5.3 

5.5 

Chương 3: Hệ điều hành trong các hệ thống nhúng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Các yêu cầu chung 

3.2. Bộ nạp khởi tạo (Boot-loader) 

3.3. Hệ điều hành thời gian thực 

3.4. Các hệ điều hành nhúng 

3.5. Hệ điều hành Windows CE 

3.6. Các hệ điều hành Embedded Linux, hệ 

điều hành Android 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.6 

 

Chương 4: Cơ sở lập trình nhúng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Đặc điểm phần mềm nhúng 

4.2. Kiến trúc phần mềm nhúng 

4.3. Biểu diễn số và dữ liệu: 

4.4. Các tập lệnh lập trình nhúng 

4.1. Ngôn ngữ và môi trường phát triển 

4.6. Các trình điều khiển thiết bị 

8 5.1 

5.2 

5.3 

5.7 

 

Chương 5: Kỹ thuật lập trình nhúng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Tác vụ (task) và tiến trình (process) 

5.2. Lập lịch (Scheduling) 

5.3. Truyền thông và đồng bộ 

5.4. Xử lý ngắt. 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.8 

 

Chương 6: Xây dựng hệ nhúng: tổ hợp phần cứng và mềm 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Qui trình phát triển 

6.2. Phân tích yêu cầu 

7 5.1 

5.2 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.3. Mô hình hoá sự kiện và tác vụ 

6.4. Thiết kế phần mềm điều khiển hệ nhúng 

5.3 

5.9 

Chương 7: Lập trình trên ARM 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1. Kiến trúc ARM 

7.2. Các bộ KIT 

7.3. Keil tools cho lập trình nhúng trên ARM 

7.4. Lập trình C trên ARM 

8 5.1 

5.2 

5.3 

5.10 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5    10 15 

2 5 2   10 17 

3 5    10 15 

4 5 3   15 23 

5 5    10 15 

6 5 2   15 22 

7 5 3   20 28 

Tổng 35 10   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 
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9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

1 
Tammy  

Noergaard 

Embedded Systems 

Architecture 

2005  

2 
Michael J.  

Pont 

Programming Embedded 

Systems I, II 

2006  

3 

Daniel D. Gajsk Frank Vahid  

Sanjiv Narayan Jie Gong 

SPECIFICATION AND 

DESIGN OF EMBEDDED 

SYSTEMS 

1994  

4 
Steve Heath Embedded Systems Design 

Second edition 

2003  

5 
J.F. DiMarzio Android™  

A Programmer’s Guide 

2008  

6 

Guillermo A  Francia, III 

MCIS  

Department Jacksonville  

State University 700 Pelham 

Rd North Jacksonville, AL 

36265 

EMBEDDED SYSTEMS 

PROGRAMMING 

2001  

7 

Sebastian Fischmeister Lessons “Introduction to 

Programming Embedded 

Systems” 
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(52) Học phần: Thực hành hệ thống nhúng thời gian thực 

1. Tên học phần: Thực hành hệ thống nhúng thời gian thực 

  - Mã học phần: E06127 

  - Số tín chỉ học phần: 1 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 30 thực hành và 60 tiết tự học. 

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Hệ thống vi xử lý 

4. Mục tiêu của học phần: 

 -  - Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các hệ thống nhúng, cấu 

trúc thiết kế phần cứng và phát triển phần mềm cho các hệ thống nhúng. 

 - Trình bày được một số định hướng nghiên cứu trong lập trình nhúng: hệ thống 

nhúng áp dụng điều khiển PID, hệ thống nhúng áp dụng điều khiển mờ, lập trình 

nhúng cho robot di động, lập trình nhúng cho xử lý tín hiệu số, lập trình trên nền 

Android, lập trình trên .NET Micro Framework  

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu tổng quan hệ thống nhúng, cấu trúc hệ thống nhúng, hệ điều hành 

trong các hệ thống nhúng. 

5.2. Biết lập trình được trong hệ thống nhúng. 

5.3. Xây dựng hệ nhúng: tổ hợp phần cứng và mềm. 

5.4. Lập trình được trên Kit ARM 

5.5. Biết lập kế hoạc, phân chia công việc trong nhóm để hoàn thành mục đích. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng board NI ELVIS III  

Bài 2: Lập trình nhúng GPIO 

Bài 3: Lập trình nhúng với bộ xử lý ADC 

Bài 4: Lập trình nhúng giao tiếp UART 

Bài 5: Lập trình nhúng giao tiếp SPI và I2C 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng board NI ELVIS III  

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Tìm hiểu các tính năng của board NI 

ELVIS III, cách sử dụng DMM, Scope. 

1.2. Làm quen với trình viết code và biên dịch 

code Keil tools 

1.3. Chạy debug chương trình mẫu Keil tools 

 

5 5.1 

5.2 

5.5 

Bài 2: Lập trình nhúng GPIO 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Tìm hiểu khái niệm GPIO 

2.2. Lập trình điều khiển đèn 

5 5.1 

5.2 



222 

 

2.3. Lập trình điều khiển nút nhấn 5.3 

5.5 

Bài 3: Lập trình nhúng với bộ xử lý ADC 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Tìm hiểu khái niệm ADC 

3.2. Xây dụng giao diện hiển thị giá trị ADC 

3.3. Lập trình thu thập, xử lý giá trị ADC 

 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Bài 4: Lập trình nhúng giao tiếp UART 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Tìm hiểu khái niệm UART 

4.2. Xây dụng giao diện giao tiếp UART giữa 

kit Arm và PC 

4.3. Lập trình điều khiển GPIO bằng tập lệnh 

UART 

 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Bài 5: Lập trình nhúng giao tiếp SPI và I2C 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Tìm hiểu khái niệm SPI và I2C 

5.2. Xây dụng giao diện giao tiếp SPI giữa kit 

Arm và PC 

5.3. Xây dụng giao diện giao tiếp I2C giữa kit 

Arm và PC 

10 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1    5 10 15 

2    5 10 15 

3    5 10 15 

4    5 10 15 

5    10 20 30 

Tổng    30 60 90 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 
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− Phòng thực hành điện – điện tử 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 100% số tiết học thực hành. 

- Tham gia viết báo cáo chuyên đề và tham dự đầy đủ các buổi báo cáo chuyên đề. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 
Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm danh 5 

2 

Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 
5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) 
Viết, vấn đáp, thực 

hành 
30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) 
Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 
50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 
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Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

4 
Steve Heath Embedded Systems Design 

Second edition 

2003  

5 
J.F. DiMarzio Android™  

A Programmer’s Guide 

2008  

6 

Guillermo A  Francia, III 

MCIS  

Department Jacksonville  

State University 700 Pelham 

Rd North Jacksonville, AL 

36265 

EMBEDDED SYSTEMS 

PROGRAMMING 

2001  

7 

Sebastian Fischmeister Lessons “Introduction to 

Programming Embedded 

Systems” 

  

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(53) Học phần: Kỹ thuật và hệ thống tự động 

1. Tên học phần: Kỹ thuật và hệ thống tự động 

  - Mã học phần: E06128 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 - Mô hình hóa được hệ thống bằng phương trình vi phân, từ đó xây dựng được 

hàm truyền và phương trình trạng thái. 

- Phân tích được đặc tính động học của hệ thống. 

- Đánh giá tính ổn định và khảo sát chất lượng của hệ thống. 

- Thiết kế được bộ điều khiển sớm, trễ pha, PID , hồi tiếp trạng thái.   

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Xác định được các thành phần của hệ thống điều khiển và mô tả toán học 

hệ thống điều khiển bằng phương trình vi phân. 

5.2. Tính được hàm truyền tương đương của hệ thống. 

5.3. Phân tích đặc tính động học của hệ thống. 

5.4. Đánh giá tính ổn định và chất lượng của hệ thống. 

5.5. Thiết kế các bộ điều khiển sớm pha, trễ pha, sớm trễ pha bằng phương pháp 

quỹ đạo nghiệm số và biểu đồ Bode, bộ điều khiển PID, hồi tiếp trạng thái. 

5.6. Sử dụng Matlab để phân tích đáp ứng và chất lượng của hệ thống, thiết kế 

bộ điều khiển phù hợp. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Đại cương về hệ thống điều khiển tự động 

Chương 2: Mô tả toán học hệ thống liên tục 

Chương 3: Đặc tính động học của hệ thống 

Chương 4: Khảo sát tính ổn định của hệ thống 

Chương 5: Chất lượng của hệ thống 

Chương 6: Thiết kế hệ thống 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Đại cương về hệ thống điều khiển tự động 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Khái niệm điều khiển  

1.2.     Các nguyên tắc điều khiển  

1.3. Phân loại các hệ điều khiển 

1.4. Một số hệ thống điều khiển điển hình 

4 5.1 
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Chương 2: Mô tả toán học hệ thống liên tục 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Khái niệm về mô tả toán học 

2.2.    Mô tả hệ thống bằng hàm truyền 

2.3     Mô tả hệ thống bằng phương trình trạng 

thái 

2.4.    Mô tả tuyến tính hóa hệ phi tuyến 

7 5.2 

Chương 3: Đặc tính động học của hệ thống 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Khái niệm về đặc tính động học 

3.2. Các loại động học điển hình 

3.3. Đặc tính của hệ thống động học 

4 5.3 

5.6 

 

Chương 4: Khảo sát tính ổn định của hệ thống 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Khái niệm về ổn định 

4.2. Tiêu chuẩn ổn định đại số 

4.3. Tiêu chuẩn ổn định tần số 

4.4. Phương pháp quỹ đạo nghiệm số 

9 5.4 

5.6 

 

Chương 5: Chất lượng của hệ thống 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Các tiêu chuẩn chất lượng 

5.2. Đáp ứng quá độ 

5.3. Xác lập sai số 

5.4. Mối quan hệ về chất lượng trong miền 

thời gian và miền tần số. 

8 5.4 

5.6 

 

Chương 6: Thiết kế hệ thống 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến 

chất lượng của hệ thống 

6.2.  Thiết kế hệ thống dùng quỹ đạo nghiệm số 

6.3. Thiết kế hệ thống dùng biểu đồ Bode 

6.4. Thiết kế hệ thống dùng PID 

6.5  Thiết kế hệ thống bằng hồi tiếp trạng thái 

13 5.5 

5.6 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 4    10 14 

2 5 2   10 17 
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3 4    10 14 

4 6 3   15 24 

5 6 2   15 23 

6 10 3   30 43 

Tổng 35 10   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
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10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

1 

Nguyễn Thị Phương Hà, 

Huỳnh Thái Hoàng 

Lý thuyết điều khiển tự 

động 

2011 NXB 

ĐHQG – 

Tp. HCM 

2 
Katsuhiko Ogata Modern Control 

Engineering, 4th edition 

2002  

3 Norman S. Nise Control System Enginerring 2010  

4 F. Golnaraghi, C.C.Kuo Automatic Control System 2010  

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(54) Học phần: Thực hành Kỹ thuật và hệ thống sản xuất tự động 

1. Tên học phần: Thực hành Kỹ thuật và hệ thống sản xuất tự động 

  - Mã học phần: E06129 

  - Số tín chỉ học phần: 1 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 30 thực hành và 60 tiết tự học. 

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 - Mô hình hóa được hệ thống bằng phương trình vi phân, từ đó xây dựng được 

hàm truyền và phương trình trạng thái. 

- Phân tích được đặc tính động học của hệ thống. 

- Đánh giá tính ổn định và khảo sát chất lượng của hệ thống. 

- Thiết kế được bộ điều khiển sớm, trễ pha, PID , hồi tiếp trạng thái.   

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Biết đo đạc, lắp ráp các thành phần của hệ thống điều khiển. 

5.2. Phân tích, tính toán để thiết kế hàm truyền tương đương của hệ thống  

5.3. Biết sử dụng phần mềm mô phỏng mạch điện Matlab để thiết kế các bộ 

điều khiển sớm pha, trễ pha, sớm trễ pha bằng phương pháp quỹ đạo nghiệm số 

và biểu đồ Bode, bộ điều khiển PID, hồi tiếp trạng thái. 

5.4. Biết lập kế hoạc, phân chia công việc trong nhóm để hoàn thành mục đích. 

5.5. Biết viết và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu thuộc về lĩnh vực kỹ 

thuật. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Bài 1: Giới thiệu về hệ thống điều khiển   

Bài 2: Mô hình hóa hệ thống 

Bài 3: Biểu diễn miền tần số bằng sơ đồ khối 

Bài 4: Kiểm soát hệ thống LTI – Độ lêch pha 

Bài 5: Kiểm soát hệ thống LTI -PID 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Bài 1: Giới thiệu về hệ thống điều khiển   

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Làm quen với hệ thống điều khiển  

1.2.     Thực hành điều khiển theo các nguyên 

tắc 

1.3. Nhận biết các hệ điều khiển 

 

1.4. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.3 

5.4 

5.5 

Bài 2: Mô hình hóa hệ thống 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Dùng Matlab mô phỏng hệ thống 5 5.1 
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2.2. So sánh kết quả mô phỏng với kết quả tính 

toán 

2.4. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Bài 3: Biểu diễn miền tần số bằng sơ đồ khối 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Tính toán tần số của hệ thống 

3.2. Dùng Matlab xây dựng sơ đồ khối cho hệ 

thống. 

3.4. Viết báo cáo kết quả thực tập 

10 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Bài 4: Kiểm soát hệ thống LTI – Độ lêch pha 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Tạo hệ thống có độ lêch pha theo yêu cầu 

4.2. Thực hiện mô phỏng hệ thống có độ lệch 

pha 

4.3. So sánh kết quả mô phỏng và kết quả tính 

toán 

4.4. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Bài 5: Kiểm soát hệ thống LTI -PID 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Thực hiện mô phỏng hệ thống dùng PID 

5.2. Tính toán kết quả hệ thống dùng PID 

5.3. So sánh kết quả tính toán lý thuyết và kết 

quả mô phỏng, kết quả thực tế. 

5.4. Viết báo cáo kết quả thực tập 

10 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1    5 10 15 

2    5 10 15 

3    10 20 30 

4    5 10 15 

5    5 10 15 

Tổng    30 60 90 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 
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Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

− Phòng thực hành điện – điện tử 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 100% số tiết học thực hành. 

- Tham gia viết báo cáo chuyên đề và tham dự đầy đủ các buổi báo cáo chuyên đề. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 
Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm danh 5 

2 

Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 
5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) 
Viết, vấn đáp, thực 

hành 
30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) 
Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 
50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
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Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

1 

Nguyễn Thị Phương Hà, 

Huỳnh Thái Hoàng 

Lý thuyết điều khiển tự 

động 

2011 NXB 

ĐHQ

G – 

Tp. 

HCM 

2 
Katsuhiko Ogata Modern Control 

Engineering, 4th edition 

2002  

3 Norman S. Nise Control System Enginerring 2010  

4 F. Golnaraghi, C.C.Kuo Automatic Control System 2010  

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 

  



233 

 

 

(55) Học phần: Thiết kế hệ thống số 

1. Tên học phần: Thiết kế hệ thống số 

  - Mã học phần: E06130 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 -  Nắm vững kiến thức về thiết kế hệ thống số, mạch số bằng ngôn ngữ lập trình 

mô tả phần cứng (HDL). 

  -  Sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng để thiết kế mạch số, hệ thống số. 

  -  Hoạt động hiệu quả trong nhóm kỹ thuật để hoàn thành đồ án thiết kế vi 

mạch.   

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Trình bày được các phương pháp thiết kế mạch số, hệ thống số. 

5.2. Trình bày các bước tổng quát về thiết kế mạch số hay hệ thống số bằng 

ngôn ngữ lập trình mô tả phần cứng trên máy tính. 

5.3. Trình bày tổng quan về ngôn ngữ lập trình mô tả phần cứng. 

5.4. Trình bày được các khái niệm, tiến trình, cấu trúc chương trình của ngôn 

ngữ lập trình mô tả phần cứng để mô tả mạch số, hệ thống số. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog  

Chương 2: Cú pháp và ngữ nghĩa Verilog HDL 

Chương 3: Mô hình mức cổng logic 

Chương 4: Modun mô tả bởi người dùng 

Chương 5: Toán tử Verilog 

Chương 6: Mô hình hành vi Verilog 

Chương 7: Điều khiển định thời 

Chương 8: Tác vụ và hàm. 

Chương 9: Tồng hợp mạch Verilog. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ mô tả phần cứng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Verilog 

1.2. Thiết kế và quy trình 

1.3. Một thiết kế mẫu bằng Verilog 

1.4. Modelsim 

3 5.2 

5.3 
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Chương 2: Cú pháp và ngữ nghĩa Verilog HDL 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Quy ước về từ ngữ 

2.2. Quy ước về số trong Verilog 

2.3. Modun  

2.4. Quy tắc về kết nối port 

2.5. Phân cấp mạch 

2.6. Các kiểu dữ liệu 

2.7. Chuỗi 

6 5.3 

5.4 

Chương 3: Mô hình mức cổng Logic 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Các cổng logic cơ bản 

3.2. Các cổng truyền cơ bản 

3.3. Các switch cơ bản 

3.4. Giá trị verilog và sức mạnh tín hiệu 

3.5. Thiết kế sử dụng các cổng logic cơ bản 

3.6. Công logic và độ trể của switch  

3.7. Cổng logic n ngã vào 

3.8. Cổng logic n ngã ra 

6 5.1 

5.2 

5.4 

Chương 4: Modun mô tả bởi người dùng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Giới thiệu 

4.2. Mô dun mô ta bởi người dùng 

4 5.4 

 

Chương 5: Toán tử verilog 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Toán tử cơ bản 

5.2. Toán tử tương quan 

5.3. Toán tử so sánh 

5.4. Toán tử logic 

5.5. Toán tử rút gọn 

5.6. Toán tử ghi dịch 

5.7. Toán tử ghép 

5.8. Toán tử điều kiện 

5.9. Sự ưu tiên của các toán tử 

6 5.4 

Chương 6: Mô hình hành vi Verilog 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Cấp độ thiết kế verilog 

6.2. Khối thủ tục 

6.3. Lệnh điều kiện if-else 

6.4. Lệnh case  

6.5. Lệnh lặp 

4 5.1 

5.4 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.6. Lệnh gán liên tục 

6.7. Điều khiển khối thủ tục 

Chương 7: Điều khiển định thời 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1. Khối thủ tục và điều khiển định thời 6 5.4 

Chương 8: Tác vụ và hàm 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

8.1. Tác vụ 

8.2. Hàm 

8.3. Hệ thống tác vụ và hàm 

4 5.4 

Chương 9: Tồng hợp mạch Verilog. 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

9.1. Giói thiệu 

9.2. Mô hình mạch logic 

9.3. Phong cách lập trình verilog 

6 5.4 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 3    10 13 

2 4 2   10 16 

3 4    10 14 

4 4 2   10 16 

5 4 2   10 16 

6 4    10 14 

7 4 2   10 16 

8 4    10 14 

9 4 2   10 16 

Tổng 35 10   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
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 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

1 
Trương Phong Tuyên Giáo trình môn Thiết kế hệ 

thống số 

  

2 
Donald E.Thomas The verilog hardware 

deesciption language 

2002  

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(56) Học phần: Linh kiện điện tử  

1.Tên học phần: Linh kiện điện tử  

- Mã số học phần : E07111 

- Số tín chỉ học phần : 3 tín chỉ. 

- Số tiết học phần : 45 tiết LT và 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: E06101, E06107 

4. Mục tiêu của học phần:  Môn học bao gồm các chi tiết, nguyên tắc hoạt động và ứng 

dụng của mạch điện tử và linh kiện vào các thiết bị sử dụng điện xoay chiều và một 

chiều trong các lĩnh vực công nghiệp. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1.  Biết về linh kiện điện tử, mạch điện tử, ứng dụng của các linh kiện điện tử. 

5.2. Biết cách xây dựng, mô phỏng các mạch điện tử. Phương pháp lắp ráp, phân 

tích, đo lường các mạch điện tử cơ bản. 

5.3. Hiểu cách xây dựng các mạch điện tử trong thực tế, các dạng mạch điện tử và 

giải thích được nguyên lý hoạt động.  

5.4. Nhận biết, phân loại, kiểm tra tình trạng hoạt động các linh kiện điện tử cơ bản: 

trở, tụ, Diode, Led, BJT, FET, OPAMP,… 

5.5. Mô phỏng được hoạt động của các mạch điện tử: chỉnh lưu, xén, khuếch đại, 

ngắt dẫn, dao động… 

5.6. Giải thích, phân tích được hoạt động của các mạch điện tử trên. 

5.7. Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng trong tài liệu kỹ thuật của linh kiện và 

các mạch điện tử. 

5.8. Kỹ năng làm việc trong các nhóm để thực tập, báo cáo. 

5.9. Đọc được các sơ đồ mạch điện tử trong thực tế. 

5.10. Tính toán, thiết kế, thi công được các mạch điện tử cơ bản nguồn, khuếch 

đại,… và giải quyết các vấn đề phát sinh khi thiết kế. 

5.11. Hình thành tác phong công nghiệp: đúng giờ, bảo quản thiết bị xưởng, quy tắc 

an toàn trong quá trình thực tập. 

5.12 Làm việc nhóm, hợp tác cùng tiến bộ. 

5.13.. Nghiên cứu, tinh thần trách nhiệm, khả năng phân tích sự vật hiện tượng. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học này hướng dẫn sinh viên thực hành các mạch điện tử cơ bản như mạch 

chỉnh lưu, mạch xén, mạch nguồn DC, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại 

công suất, mạch transistor ngắt dẫn, mạch dao động tạo sóng sin và vuông, các mạch 

điều khiển dùng SCR, TRAC, DIAC, quang trở, op-to và các mạch điện tử ứng dụng 

trong thực tế. 
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7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Vấn đề 1: Các khái niệm điện tử cơ bản  

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1 Khái niệm về linh kiện điện tử 

1.2. Giới thiệu về các linh kiện điện tử cơ bản 2 

5.1; 5.2 

Vấn đề 2: Diode và các mạch chỉnh lưu 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Giới thiệu diode 1N4007 

2.3. Khảo sát các mạch chỉnh lưu toàn kỳ 

2.4. Mạch xén nối tiếp 

2.5. Mạch xén song song 

2.6. Mạch tạo cổng logic 

2.7. bài tập 

4 

5.2; 5.4 

Vấn đề 3: Mạch khuếch đại dùng BJT 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Giới thiệu 

3.2. Đặc tuyến của C1815 

3.3. Mạch phân cực 

3.4. Mạch khuếch đại CE - Phân cực định dòng 

3.5. Mạch khuếch đại CE - Phân cực phân áp 

3.6. Mạch khuếch đại CB 

3.7. Mạch khuếch đại CC 

3.8. Rút ra kết luận về thông số cơ bản của các mạch 

khuếch đại tín hiệu nhỏ 

3.9. Khảo sát JFET 

3.10. Mạch phân cực JFET 

3.11. Khảo sát mạch khuếch đại CS 

3.12. Khảo sát mạch khuếch đại CG 

3.13. Bài tập 

11 

5.6; 5.11; 

5.12; 5.13 

Vấn đề 4: Mạch khuếch đại ghép tầng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Mạch khuếch đại ghép R-C 

4.2. Mạch khuếch đại ghép vi sai 

4.3. Bài tập 

4 

5.12 

Vấn đề 5: Mạch ứng dụng transistor chế độ ngắt dẫn 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Mạch cổng logic dùng transistor 

5.2. Mạch dao động 

5.3. Bài tập 

4 

5.12 
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Vấn đề 6: Mạch ổn áp 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Mạch ổn áp song song 

6.2. Mạch ổn áp nối tiếp 

6.3. Mạch ổn áp dùng IC 

6.4. Bài tập 

4 

5.4; 5.12 

Vấn đề 7: Mạch khuếch đại thuật toán 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1. Mạch khuếch đại thuật toán (Op-amp): 

7.2. Các mạch tuyến tính 

7.3. Các mạch phi tuyến 

7.4. Bài tập 

4 

5.2; 5.3, 

5.5; 5.10 

Vấn đề 8: Mạch dao động tạo sóng SIN 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

8.1. Mạch dao động dịch pha 

8.2. Mạch dao động cầu Wien: 

8.3. Mạch dao động thạch anh 

8.4. Mạch ứng dụng: micro không dây 

8.5. Bài tập 

4 

5.4; 5.12 

 

Vấn đề 9: Mạch khuếch đại âm tần công suất nhỏ 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

9.1. Mạch OTL 

9.2. Mạch OCL 

9.3. Mạch khuếch đại công suất dung IC LA4440: 

9.5. Bài tập 

4 

5.2; 5.6; 5.10; 

5.11 

Vấn đề 10: Mạch ứng dụng SCR- Triac- Quang trở 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

10.1. Thyristor (SCR) 

10.2. Triac 

10.3. Quang trở 

10.4. Thi công mạch cảm biến ánh sáng 

10.5. Bài tập 

4 

5.3, 

5.5 

8. Hình thức tổ chức dạy học 

8.1. Lịch trình chung 

Vấn đề 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy – học 

Tổng 
Lên lớp 

Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự 

nghiên 

cứu Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

1 2    4 6 
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2 3 1   8 12 

3 8 3   22 33 

4 3 1   8 12 

5 3 1   8 12 

6 3 1   8 12 

7 3 1   8 12 

8 3 1   8 12 

9 3 1   8 12 

10 3 1   8 12 

Tổng 34 11   90 180 

8.2. Điều kiện để hỗ trợ dạy- học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

- Phòng máy chiếu, kết nối internet. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia viết báo cáo chuyên đề và tham dự đầy đủ các buổi báo cáo chuyên đề. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 
Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm danh 5 

2 

Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm 

vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 
5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) 
Viết, vấn đáp, thực 

hành 
30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) 
Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 
50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 
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TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà xuất 

bản 

1 
ThS Trương Thị Bích 

Ngà 

Thực tập Điện tử cơ 

bản 
2012 

ĐH SPKT 

TP. HCM  

2 PGS.TS Trần Thu Hà Điện tử cơ bản 2012 
ĐH SPKT 

Tp. HCM  

3 Robert Boyledstad 
Electronic Devices 

& Circuit Theory 
 Prentice 

Hall 

4 Thomas L. Floyd 
Electronic Devices 

seventh edition 
2009 

Prentice 

Hall 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

- Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(57) Học phần: Mạch điện tử tương tự 

1. Tên học phần: Mạch điện tử tương tự 

  - Mã học phần: E06132 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Linh kiện điện tử 

4. Mục tiêu của học phần: 

 -  Giúp người học nắm vững kiến thức về mạch điện tử tương tự thông dụng 

như mạch chỉnh lưu, mạch cắt, mạch ghim áp, mạch khuếch đại, mạch biến đổi tín 

hiệu, mạch dao động. 

  -  Có khả năng áp dụng kiến thức toán, kiến thức cơ bản của điện tử và phương 

pháp phân tích mạch điện để tính toán, phân cực cho linh kiện hoạt động theo ý muốn. 

  - Hỗ trợ người học ứng dụng tính toán, phân tích các thông số và thiết kế được 

các mạch nguồn, khuếch đại đơn tầng, đa tầng, mạch công suất và mạch dao động   

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu được các dạng mạch chỉnh lưu, mạch cắt, mạch ghim áp, khuếch đại, 

mạch biến đổi tín hiệu, mạch dao động. 

5.2. Giải thích hoạt động của mạch từ sơ đồ mạch. 

5.3. Ứng dụng để tính toán các giá trị của các linh kiện điện tử sử dụng trong 

mạch điện. 

5.4. Phân tích, thiết kế các mạch điện tử cơ bản thông dụng. 

5.5. Xác định được chức năng của các mạch điện tử cơ bản. 

5.6. Thiết kế, thực hiện được các mạch điện tử tương tự thông dụng. 

5.7. Có khả năng kiểm tra, sửa chữa các thiết bị điện tử nhỏ. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Mạch diode 

Chương 2: Mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT 

Chương 3: Mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET 

Chương 4: Ảnh hưởng của nội trở nguồn tín hiệu và tải lên mạch khuếch đại 

Chương 5: Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại dùng BJT và FET 

Chương 6: Các dạng liên kết của BJT và FET 

Chương 7: Mạch khuếch đại và ứng dụng 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Mạch diode 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Diode trong mạch điện xoay chiều 

1.2. Mạch cắt 

1.3. Mạch ghim áp 

1.4. Mạch chỉnh lưu bội áp 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.5 
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Chương 2: Mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Phân cực cố định 

2.2. Phân cực bằng cầu chia điện thế 

2.3. Phân cực bằng hồi tiếp điện thế 

2.4. Thiết kế mạch phân cực 

2.5. Chuyển mạch dùng BJT 

2.6. Tính khuếch đại của BJT 

2.7. Mạch khuếch đại cực phát chung 

2.8. Mạch khuếch đại cực thu chung 

7 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Chương 3: Mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Phân cực JFET và DE-MOSFET điều hành 

theo kiểu hiếm 

3.2. Phân cực E-MOSFET 

3.3. Phân cực kết hợp BJT và FET 

3.4. Thiết kế mạch phân cực 

3.5. Tính khuếch đại của FET 

3.6. Thiết kế mạch khuếch đại dùng FET 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Chương 4: Ảnh hưởng của nội trở nguồn tín hiệu và tải lên mạch khuếch đại 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Hệ thống 2 cổng 

4.2. Hiệu ứng tải RL 

4.3. Ảnh hưởng của nội trở nguồn tín hiệu RS 

4.4. Ảnh hưởng chung của RS và RL 

4.5. Mạch cực phát chung dùng BJT 

4.6. Mạch cực thu chung dùng BJT 

4.7. Mạch dùng FET 

7 5.1 

5.2 

5.3 

5.5 

 

Chương 5: Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại dùng BJT và FET 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Mạch lọc thượng thông RC 

5.2. Mạch lọc hạ thông RC 

5.3. Đáp ứng tần số thấp của mạch khuếch đại 

dùng BJT 

5.4. Đáp ứng tần số thấp của mạch khuếch đại 

dùng FET 

5.5. Đáp ứng tần số cao của mạch khuếch đại 

dùng BJT 

5.6. Đáp ứng tần số cao của mạch khuếch đại 

dùng FET 

7 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 
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Chương 6: Các dạng liên kết của BJT và FET 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Liên kết liên tiếp 

6.2. Liên kết chồng 

6.3. Liên kết Darlington 

6.4. Liên kết cặp hồi tiếp 

6.5. Mạch CMOS 

6.6. Mạch nguồn dòng điện 

6.7. Mạch khuêch đại vi sai 

7 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

Chương 7: Mạch khuếch đại và ứng dụng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1. Mạch vi sai tổng hợp 

7.2. Mạch khuếch đại op-amp căn bản 

7.3. Ứng dụng mạch op-amp 

7.4 Trạng thái thực tế của op-amp 

7 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5    10 15 

2 5 2   10 17 

3 5    10 15 

4 5 2   15 22 

5 5 2   15 22 

6 5 2   15 22 

7 5 2   15 22 

Tổng 35 10   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 



245 

 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

1 
Fleeman Electronic Devices 

Discrete and Integrated 

1998  

2 
Boylestad and Nashlky Electronic Devices and 

Circuit thẻoy 

1998  

3 

Trương Văn Tám Giáo trình mạch điện tử 2003 Trường 

ĐH Cần 

Thơ 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 
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- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(58) Học phần: Thực hành mạch điện tử tương tự 

1. Tên học phần: Thực hành mạch điện tử tương tự 

  - Mã học phần: E06133 

  - Số tín chỉ học phần: 1 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 30 thực hành và 60 tiết tự học. 

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Linh kiện điện tử 

4. Mục tiêu của học phần: 

 -  Áp dụng kiến thức toán, kiến thức cơ bản của điện tử, máy tính và phương 

pháp phân tích mạch điện để đo đạc, tính toán, lắp ráp các mạch điện tử thông dụng. 

  - Khả năng phân tích, ứng dụng các kiến thức đã học để thiết kế các thiết bị điện 

tử thông dụng trong đời sống.  

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Biết đo đạc, lắp ráp các mạch điện tử: mạch ứng dụng của diode, mạch 

phân cực, mạch khuếch đại, mạch biến đổi tín hiệu, mạch dao động dùng BJT, 

FET, Op-amp. 

5.2. Phân tích, tính toán để thiết kế các thiết bị điện tử thông dụng trong đời 

sống theo yêu cầu cụ thể. 

5.3. Biết sử dụng phần mềm mô phỏng mạch điện Multisim để kiểm tra và dự 

đoán kết quả. 

5.4. Biết lập kế hoạc, phân chia công việc trong nhóm để hoàn thành mục đích. 

5.5. Biết viết và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu thuộc về lĩnh vực kỹ 

thuật. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng board NI ELVIS III  

Bài 2: Mạch ứng dụng dùng Diode 

Bài 3: Mạch khuếch đại tín hiệu dùng BJT và FET 

Bài 4: Mạch điện dùng Op-amp 

Bài 5: Mạch tạo tín hiệu vuông – tam giác  

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng board NI ELVIS III  

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Tìm hiểu các tính năng của board NI 

ELVIS III, cách sử dụng DMM, Scope. 

1.2. So sánh kết quả tính toán lý thuyết và kết 

quả mô phỏng, kết quả thực tế. 

1.3. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.3 

5.4 

5.5 

Bài 2: Mạch ứng dụng dùng Diode 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Mạch chỉnh lưu 5 5.1 
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2.2. Mạch tăng đôi điện áp, mạch ghim áp 

2.3. So sánh kết quả tính toán lý thuyết và kết 

quả mô phỏng, kết quả thực tế. 

2.4. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Bài 3: Mạch khuếch đại tín hiệu dùng BJT và FET 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Mạch khuếch đại dùng BJT 

3.2. Mạch khuếch đại dùng FET 

3.3. So sánh kết quả tính toán lý thuyết và kết 

quả mô phỏng, kết quả thực tế. 

3.4. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Bài 4: Mạch điện dùng Op-amp 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Mạch khuếch đại dùng Op-amp 

4.2. Mạch làm toán dùng Op-amp 

4.3. So sánh kết quả tính toán lý thuyết và kết 

quả mô phỏng, kết quả thực tế. 

4.4. Viết báo cáo kết quả thực tập 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Bài 5: Mạch tạo tín hiệu vuông – tam giác 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Mạch tạo tín hiệu vuông dùng op-amp 

5.2. Mạch tạo tín hiệu tam giác dùng op-amp 

5.3. So sánh kết quả tính toán lý thuyết và kết 

quả mô phỏng, kết quả thực tế. 

5.4. Viết báo cáo kết quả thực tập 

10 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1    5 10 15 

2    5 10 15 

3    5 10 15 

4    5 10 15 

5    10 20 30 

Tổng    30 60 90 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 
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− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

− Phòng thực hành điện – điện tử 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 100% số tiết học thực hành. 

- Tham gia viết báo cáo chuyên đề và tham dự đầy đủ các buổi báo cáo chuyên đề. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 

Trọng 

số 

(%) 

1 
Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm danh 5 

2 

Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 

tập… 
5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) 
Viết, vấn đáp, thực 

hành 
30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) 
Viết, vấn đáp, tiểu 

luận…. 
50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
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Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

1 
Trương Văn Tám và các tác 

giả khác 

Tài liệu hướng dẫn thực tập  

Mạch tương tự 

2012  

2 
Trương Văn Tám Giáo trình mạch điện tử 2003 Trường ĐH 

Cần Thơ 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(59) Học phần: Máy điện 3(3,0) 

1.Tên học phần: Máy điện (Electrical machines) 

- Mã số học phần : E06108. 

- Số tín chỉ học phần : 3 tín chỉ. 

- Số tiết học phần : 45 tiết lý thuyết và 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: Mạch điện (E06100). 

4.Mục tiêu của học phần: Môn học giảng dạy các kiến thức về mạch điện từ sử dụng 

trong các động cơ điện; nguyên lý chuyển đổi điện cơ và năng lượng của các động cơ 

điện; nguyên lý và cấu trúc của các loại máy điện và động cơ điện khác nhau; các loại 

động cơ điện thường sử dụng trong điều khiển tự động. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1 Biết các kiến thức liên quan đến các loại máy điện trong công nghiệp: cấu 

tạo, nguyên lý hoạt động… . 

5.2 Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật của 

máy điện liên quan tới ngành đào tạo, bao gồm tính năng, chế độ làm việc, ứng dụng 

của máy điện, khí cụ điện trong lĩnh vực điều khiển tự động. 

5.3 Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng nghiên cứu các vấn đề liên 

quan tới học phần 

5.4 Khả năng vận hành, lựa chọn, sử dụng, ứng dụng, tính toán các thông số kỹ 

thuật, vận hành, bảo trì sữa chữa các máy điện, khí cụ điện . 

5.5 Trình bày vị trí, chức năng, ứng dụng của các loại máy điện, mô tả, giải thích 

được kết cấu, nguyên tắc làm việc của chúng trong hệ thống phát điện, truyền tải, sử 

dụng điện năng. 

5.6 Phân tích, giải thích được các chế độ làm việc cơ bản của máy điện. Giải 

thích các ứng dụng của một số máy điện. 

5.7 Kỹ năng đọc, nhận biết kết cấu, sơ đồ điện, sơ đồ thay thế, các thông số kỹ 

thuật của các loại máy điện. 

5.8 Kỹ năng tính toán, phân tích các quan hệ điện – từ, các thông số kỹ thuật theo 

các chế độ làm việc tương ứng của máy điện, khí cụ điện. 

5.9 Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung liên 

quan tới chuyên ngành. 

5.10  Tính toán ứng dụng, lựa chọn được các thông số kỹ thuật các loại máy điện 

trong các điều kiện cụ thể. 

5.11 Kỹ năng phân tích, thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm của các loại 

máy điện. 

5.12 Hướng phát triển sản phẩm ngành với các loại máy điện. 

5.13  Có tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tiết kiệm năng 

lượng điện trong các máy điện, thiết bị, hệ thống vận hành, cơ cấu chấp hành, tiêu thụ 

điện năng. 
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5.14 Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ học 

tập(dự lớp, làm bài tập, trình bày kết quả, trao đổi hợp tác nhóm, lớp) 

5.15 Nâng cao tinh thần học tập, tích cực giải quyết hiện tượng sự vật. 

5.16 Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập và lao động sản xuất. 

6. Mô tả tóm tắc nội dung học phần: 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng cơ bản về các loại máy điện trong 

hệ thống điện điện công nghiệp, bao gồm kết cấu, nguyên lý làm việc, các chế độ làm 

việc, ứng dụng của máy điện trong công nghiệp. 

7. Cấu trúc nội dung chi tiết học phần: 

Vấn đề 1: Kết cấu, nguyên tắc làm việc, trị số định mức, ứng dụng của máy điện 1 

chiều 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

1.1. Kết cấu, nguyên tắc làm việc, thông số kỹ thuật định 

mức. 
3 

5.1; 5.3; 

5.6; 5.9; 

5.13 

 

1.2. Kết cấu dây quấn, mạch điện của dây quấn rôto, stato 

1.3. Ứng dụng của MĐ1C trong công nghiệp 

1.4. Bài tập ứng dụng. 

Vấn đề 2: Quan hệ điện từ trong MĐ1C 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

2.1. Các đại lượng điện từ điện từ trong máy điện 1 chiều. 

3 

 

5.1; 5.2; 

5.3;  5.6; 

5.9; 5.13 

 

 

2.2. Các quan hệ điện từ trong máy điện 1 chiều 

2.3. Tính chất thuận nghịch trong MĐ1C 

2.4. Tia lửa điện và biện pháp khắc phục 

2.5. Bài tập ứng dụng. 

Vấn đề 3: Máy phát điện 1 chiều (MPĐ1C) 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

3.1. Sơ đồ điện các loại máy phát điện 1 chiều. 

3 

5.1; 5.3; 

5.6; 5.9; 

5.10, 5.11 

5.13 

3.2. Đặc tính làm việc của MPĐ1C. 

3.3. Chế độ làm việc song song của MPĐ1C. 

3.4. Bài tập ứng dụng. 

Vấn đề 4: Động cơ điện 1 chiều (ĐCĐ1C), các máy điện 1 chiều đặc biệt 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

4.1. Các loại động cơ điện 1 chiều 

3 

5.1; 5.3; 

5.4;  5.6; 

5.9; 5.10; 

5.11; 5.13 

4.2. Đặc tính cơ của ĐCĐ1C. 

4.3. Các chế độ làm việc của ĐCĐ1C. 

4.4. Máy điện 1 chiều đặc biệt 

4.5. Bài tập ứng dụng của máy điện 1 chiều 
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Vấn đề 5: Kết cấu, nguên tắc làm việc của Máy biến áp 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

5.1. Kết cấu và nguyên tắc làm việc, trị số định mức. 

3 

5.1; 5.4; 

5.5; 5.6; 

5.9; 5.13 

 

 

5.2. Tổ nối dây và mạch từ của máy biến áp. 

5.3. Bài tập ứng dụng 

Vấn đề 6: Quan hệ điện từ trong MBA 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu 

ra 6.1. Phương trình và mạch điện thay thế, đồ thị véc tơ Máy biến 

áp. 

6 

5.1; 5.6; 

5.9; 5.13 

 

6.2. Thí nghiệm không tải, ngắn mạch MBA. 

6.4. Quá trình năng lượng trong MBA. 

6.5. Tính toán tổn hao và hiệu suất MBA. 

6.6. Tính toán độ thay đổi áp của MBA. 

6.3. Bài tập ứng dụng 

Vấn đề 7: Máy biến áp 3 pha làm việc với tải đối xứng 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

7.1. Đặc tính làm việc của MBA. 

3 

5.1; 5.6; 

5.10; 5.11; 

5.9; 5.13 

 

7.2. Máy biến áp 3 pha làm việc song song 

7.3. Máy biến áp đặc biệt 

7.4. Bài tập ứng dụng MBA 

Vấn đề 8: Lý luận chung về máy điện xoay chiều 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 
8.1. Kết cấu, nguyên tắc, các trị số định mức của máy điện 

không đồng bộ. 

6 

 

5.1; 5.5; 

5.6; 5.9; 

5.13 

 

 

8.2. Kết cấu dây quấn máy điện xoay chiều. 

8.3. Sức điện động, tính toán sức điện động trong dây quấn 

MĐXC. 8.4. Sức từ động, tính toán sức từ động trong dây quấn 

MĐXC. 8.5. Bài tập ứng dụng 

Vấn đề 9: Quan hệ điện từ và các chế độ làm viêc trong máy điện không đồng bộ 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

9.1. Mạch điện mạch từ trong máy điện không đồng bộ. 

6 

 

5.1; 5.6; 

5.7; 5.8; 

5.9; 5.13 

 

 

9.2. Hệ phương trình và mạch điện thay thế dung  tính toán máy 

điện không đồng bộ. 

9.3. Bài tập ứng dụng 

9.4. Sức từ động, tính toán sức từ động trong dây quấn 

MĐXC. 9.5. Bài tập ứng dụng 
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9.6. Quá trình năng lượng trong máy điện không đồng bộ 

9.7. Mô men điện từ, đặc tính cơ của máy điện KĐB 

9.8. Các chế độ làm việc: mở máy, đổi tốc độ, hãm  

dừng của máy điện KĐB. 9.9. Máy điện không đồng bộ đặc biệt. 

9.10. Tính toán ứng dụng máy điện KĐB 

Vấn đề 10: Kết cấu nguyên tắc làm việc, quan hệ điện từ của máy điện đồng bộ. 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 
10.1. Kết cấu, nguyên tắc làm việc, các trị số định mức. 

 

3 

5.1; 5.5; 

5.8; 5.6; 

5.9; 5.13 

10.2. Từ trường của máy điện đồng bộ. 

10.3. Phương trình và đồ thị véc tơ máy điện đồng bộ 

10.4. Đặc tính góc của máy điện đồng bộ. 

10.5. Bài tập ứng dụng 

Vấn đề 11: Máy phát điện đồng bộ 

Nội dung Số tiết 
Chuẩn đầu 

ra 

11.1. Các đặc tính làm việc của máy phát điện đồng bộ. 
 

3 

5.1; 5.5;  

5.6; 5.8; 

5.9; 5.13 

11.2. Máy phát điện đồng bộ làm việc song song. 

11.3. Bài tập ứng dụng 

Vấn đề 12: Động cơ và máy bù đồng bộ 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu 

ra 
12.1. Động cơ đồng bộ. 

 

3 

5.1; 5.5; 

5.6; 5.9; 

5.13 

;  

12.2. Máy bù đồng bộ. 

12.3. Máy điện đồng bộ đặc biệt 

12.4. Tính toán ứng dụng máy điện đồng bộ 

8. Phương pháp giảng dạy: 

8.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 

Lên lớp Thực 

hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 2 1   8 11 

2 2 1   8 11 

3 2 1   8 11 

4 2 1   8 11 

5 2 1   8 11 

6 4 2   8 16 
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7 2 1   8 11 

8 4 2   8 16 

9 4 2   8 16 

10 2 1   8 11 

11 2 1   5 8 

12 2 1   5 8 

Tổng 30 15 0 0 90 135 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Bài tập: hoàn thành 100% theo yêu cầu của giáo viên. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1 Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 

danh 

5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, 

bài tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, 

thực hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, 

tiểu luận…. 

50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 
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Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

1 
Đặng Văn 

Thành 
Máy điện 2014 

Đại học 

SPKT 

TPHCM 

Thư viện Học 

 
Nguyễn Trọng 

Thắng 
Máy điện 2005 

Đại học 

SPKT 

TPHCM 

Thư viện Học 

3 

Vũ Gia Hanh 

Trần Khánh 

Hà 

Máy điện 2003 
NXBKHKT, 

Hà Nội 

Thư viện Tham 

khảo 

4 

Ivanov (bản 

dịch tiếng Việt 

của Vũ Gia 

Hanh) 

Máy điện 2005 
NXBKHKT, 

Hà Nội 

Thư viện Tham 

khảo 

5 
Hubert, 

Charles I 

Electric 

machines 
2002 

Prentice 

Hall 

Thư viện Tham 

khảo 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu 

của giảng viên. 
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(60) Học phần: Điện tử công nghiệp 

1. Tên học phần: Điện tử công nghiệp 

  - Mã học phần: E06135 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

- Hiểu được các cấu trúc và nguyên lí hoạt động của các thiết bị điện- điện tử, 

điều khiển tự động trong sản xuất công nghiệp 

- Áp dụng được kiến thức về các thiết bị kỹ thuật về điện- điện tử, điều khiển tự 

động để giải quyết các vấn đề trong sản xuất công nghiệp. 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu được cấu tạo, thành phần các hệ thống điều khiển công nghiệp. 

5.2. Mô tả được các nguyên lý, cấu tạo của các thiết bị điện-điện tử, điều khiển 

tự động trong sản xuất công nghiệp. 

5.3. Liệt kê được các thiết bị điện-điện tử, điều khiển tự động trong sản xuất 

công nghiệp.   

5.4. Sử dụng được điện-điện tử, điều khiển tự động ứng dụng trong công 

nghiệp.  

5.5. Tìm hiểu và xác định được các vấn đề phát triển các hệ thống điều khiển tự 

động trong công nghiệp. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Giới thiệu về hệ thống điều khiển công nghiệp 

Chương 2: Động cơ điện 

Chương 3: Điều khiển động cơ điện 

Chương 4: Cảm biến công nghiệp 

Chương 5: Bộ điều khiển công nghiệp 

Chương 6: Điều khiển quá trình 

Chương 7: Điều khiển chuyển động 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Giới thiệu về hệ thống điều khiển công nghiệp 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Phân loại điều khiển công nghiệp  

1.2. Hệ thống điều khiển công nghiệp  

1.3.     Thiết bị giao tiếp 

7 5.1 

 

 

Chương 2: Động cơ điện 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Động cơ điện một chiều 7 5.2 
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2.2.     Động cơ điện xoay chiều 

2.3.     Động cơ servo 

 

5.3 

5.4 

Chương 3: Điều khiển động cơ điện 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Điều khiển động cơ điện một chiều 

3.2. Điều khiển động cơ điện xoay chiều 

5 5.2 

5.3 

5.4 

Chương 4: Cảm biến công nghiệp 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Cảm biến vị trí 

4.2. Cảm biến lực 

4.3. Cảm biến chuyển động 

4.4. Cảm biến chất lưu 

4.1. Cảm biến nhiệt độ 

4.6. Cảm biến độ ẩm 

7 5.2 

5.3 

5.4 

Chương 5: Bộ điều khiển công nghiệp 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Bộ điều khiển tương tự 

5.2.     Biến đổi tương tự- số 

5.3.     Bộ điều khiển lập trình được 

7 5.2 

5.3 

5.4 

Chương 6: Điều khiển quá trình 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1.    Hệ thống điều khiển áp suất 

6.1.    Hệ thống điều khiển nhiệt độ 

6.1.    Hệ thống điều khiển dòng chảy 

6.1.    Hệ thống điều khiển mức 

5 5.1 

5.5 

Chương 7: Điều khiển chuyển động 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1.     Các thiết bị điều khiển chuyển động 

7.2.     Các thành phần điều khiển chuyển động 

7.3.    Các cơ cấu servo 

7 5.1 

5.5 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5 2   10 17 

2 5 2   10 17 
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3 5    10 15 

4 5 2   15 17 

5 5 2   15 22 

6 5    10 15 

7 5 2   10 17 

Tổng 35 10   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

10. Tài liệu học tập 
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TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

1 
Nguyễn Hữu Cường Bài giảng Điện Tử công 

nghiệp 

 Trường ĐH 

Cần Thơ 

2 

T.Bartelt Industrial Control 

Electronic: Devices, 

Systems, and Applications 

3rd edition 

2006 ISBN: 1-

4018-6292-

6 

3 

J.M.Jacob  Industrial Control 

Electronic: Applications 

and Design 

1989 ISBN: 0-13-

459322-7 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(61) Học phần: Thực tập nghề nghiệp 

1. Tên học phần:  Thực tập nghè nghiệp 

             Mã học phần: E06136 

             Học phần tiên quyết: ≥ 120 tín chỉ 

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ 

3. Mục tiêu học phần: 

- Sinh viên sẽ trải qua 8 tuần thực tập trong môi trường làm việc thực tế.  

- Mục đích của đợt thực tập này là để giúp sinh viên củng cố kiến thức đã 

được trang bị trong nhà trường, vận dụng những kiến thức đó vào trong môi trường 

thực tế;  

- Rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật lao động, thái độ giao tiếp với mọi 

người, phát huy tinh thần học hỏi, chủ động sáng tạo trong công việc. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần 

4.1. Có khả năng tích hợp kiến thức hiện có với kiến thức mới để xây dựng giải 

pháp cho ứng dụng được giao.  

4.2. Có khả năng lập kế hoạch để hoàn thành công việc trong giới hạn về thời 

gian, kiến thức và cơ sở vật chất hiện có.  

4.3. Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm một cách hiệu 

quả.  

4.4. Có khả năng đề xuất, đưa ra sáng kiến giải quyết chương.  

4.5. Có kinh nghiệm trong việc áp dụng kiến thức hiện có vào trong bối cảnh cụ 

thể trong thực tế.  

4.6. Có khả năng mô tả Chương và giải pháp bằng một báo cáo có cấu trúc rõ 

ràng, dễ hiểu 

5. Tài liệu tham khảo 

 Tài liệu học tập: các sách, giáo trình, trang web cần thiết cho công việc của sinh 

viên sẽ do các cán bộ hướng dẫn giới thiệu. 

7. Đánh giá 

TT Các chỉ tiêu 

đánh giá 

Phương pháp đánh giá Trọng 

số (%) 

1 Điểm do cán 

bộ hướng dẫn 

tại cơ quan, 

công ty chấm 

trong Phiếu 

đánh giá kết 

quả thực tập 

Tổng điểm từ 0-10.0, cụ thể như sau:   

I. Tinh thần kỷ luật: 4.0đ  

I.1. Thực hiện nội quy cơ quan: 1.0đ  

I.2. Chấp nhận giờ giấc làm việc: 1.0đ  

I.3. Thái độ giao tiếp với cán bộ trong  

đơn vị: 1.0đ  

I.4. Tích cực trong công việc: 1.0đ  

II. Khả năng chuyên môn, nghiệp vụ: 3.0đ  

II.1. Đáp ứng yêu cầu công việc: 1.0đ  

II.2. Tinh thần học hỏi nâng cao trình độ  

60 
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chuyên môn, nghiệp vụ: 1.0đ  

II.3. Có đề xuất, sáng kiến, năng động trong công 

việc: 1.0đ  

III. Kết quả công tác: 3.0đ  

III.1. Báo cáo tiến độ công việc cho cán bộ hướng 

dẫn mỗi tuần 1 lần: 1.0đ  

III.2. Hoàn thành công việc được giao: 1.0đ  

III.3. Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan 

nơi thực tập: 1.0đ 

2 Điểm do cán 

bộ hướng dẫn 

tại Khoa 

chấm trong 

Phiếu đánh 

giá báo cáo 

kết quả thực 

tập 

Tổng điểm từ 0-10.0, cụ thể như sau:   

I. Hình thức trình bày: 1.0đ  

I.1 Đúng định dạng của Khoa: 0.5đ  

I.2 Trình bày mạch lạc súc tích, không có lỗi chính 

tả: 0.5đ  

II. Phiếu theo dõi: 4.75đ  

II.1. Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần: 0.25đ  

II.2. Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần >=6: 

1.0đ  

II.3. Hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã được ghi 

trong lịch làm việc. Cách  

tính= (Điểm cộng các các cán bộ hướng 

dẫn/100)x3.5: 3.5đ  

III. Nội dung thực tập (quyển báo cáo): 4.25đ  

III.1. Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan – nơi thực 

tập: 0.5đ  

III.2. Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung 

công việc được giao: 1.0đ  

III.3. Kết quả củng cố lý thuyết: 0.5đ  

III.4. Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành: 0.5đ  

III.5. Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được: 0.5đ  

III.6. Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan 

nơi thực tập: 1.25đ  

VI. Điểm trừ: -2.0đ  

VI.1. Không tham dự buổi phổ biến Thực tập thực 

tế: -1.0đ  

VI.2. Không gửi phiếu giao việc về Khoa đúng hạn: 

-1.0đ 

40 
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(62) Học phần: Niên luận cơ sở  

1. Tên học phần: Niên luận cơ sở  

   Mã học phần: E06137 

  Học phần tiên quyết: ≥ 120 tín chỉ 

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ 

3. Mục tiêu học phần: 

- Môn học này dành cho các sinh viên đã học xong tất cả các môn học cơ sở của 

khóa học.  

- Môn học yêu cầu sinh viên thực hiện một đề tài niên luận dưới dạng thức là 

một bài tập lớn. Khi thực hiện niên luận, sinh viên sẽ được giao đề tài. 

- Sau thời gian thực hiện theo quy định, sinh viên sẽ nộp báo cáo niên luận đã 

thực hiện để được kiểm tra, đánh giá kết quả. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần 

 4.1. Phân tích các yêu cầu của một dự án cụ thể 

 4.2. Xây dựng các trường hợp kiểm soát cho một dự án cụ thể 

 4.3. Ý thức trách nhiệm cao trong công việc được phân công 

 4.4. Tính cẩn thận, tỉ mỹ và say mê trong công việc 

 4.5. Viết một bào báo cáo khoa học đúng quy định. Khả năng trình bày báo cáo 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 Chương 1. Giới thiệu  

 Chương 2. Các nội dung lý thuyết có liên quan 

 Chương 3. Các nội dung kỹ thuật, công nghệ có liên quan 

Chương 4. Giải quyết các chương   

Chương 5. Kết thúc 

6. Cấu trúc nội dung học phần 

Chương 1. Giới thiệu 

Nội dung Chuẩn đầu ra 

- Xác định nội dung và yêu cầu của niên luận 

- Ý nghĩa của niên luận 

- Tầm quan trọng của niên luận 

- Lĩnh vực, phạm vi của niên luận 

- Các kiến thức, giải thuật có liên quan 

 -   Các công nghệ, kỹ thuật có liên quan 

4.1 

4.2 

4.3 

 

Chương 2. Các nội dung lý thuyết có liên quan 

Nội dung Chuẩn đầu ra 

- Tìm hiểu và trình bày các nội dung lý thuyết có 

liên quan đến nội dung của niên luận 

4.1 

4.2 

4.3 

Chương 3. Các nội dung kỹ thuật, công nghệ có liên quan 

Nội dung Mục tiêu 

- Tìm hiểu và trình bày về các kỹ thuật, công 4.1 
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nghệ có liên quan đến nội dung của niên luận 4.2 

4.3 

Chương 4. Giải quyết các Chương 

Nội dung Mục tiêu 

-    Xác định các bước thực hiện 

- Tìm hiểu các nội dung lý thuyết, giải thuật 

có liên quan 

- Tìm hiểu các công nghệ, công cụ có liên 

quan 

- Thực hiện nội dung của giải pháp 

- Kiểm thử và chỉnh sửa, hoàn thiện 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

 

Chương 5. Kết thúc 

Nội dung Mục tiêu 

- Tổng kết các kết quả đã thực hiện của niên 

luận 

- Đánh giá ưu nhược điểm so với yêu cầu cần 

thực hiện  

- Nêu phương hướng phát triển của niên luận 

nếu được phát triển tiếp 

4.1 

4.5 

 6. Tài liệu tham khảo 

 Tài liệu học tập: các sách, giáo trình, trang web cần thiết cho công việc của sinh 

viên sẽ do các cán bộ hướng dẫn giới thiệu. 

7. Đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phương pháp đánh giá Trọng số (%) 

1 Trình bày quyển thuyết minh 

báo cáo niên luận 

 
50 

2 Đánh giá nội dung kết quả đã 

thực hiện 

 
50 

 

  

 

 

  



265 

 

(63) Học phần: CAD trong điện tử 3(1,2) 

1. Tên học phần: CAD trong điện tử 

- Mã số học phần :E07101  

- Số tín chỉ học phần : 3 tín chỉ 

- Số tiết học phần : 15 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành, 90 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Khoa Kỹ thuật-Công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: (E06101), (E06108), (E06109), (E06112) 

4. Mục tiêu của học phần: Môn học này trang bị cho người học các nội dung về các 

nguyên tắc cơ bản trong thiết kế và mô phỏng, ứng dụng của CAD, các phương pháp 

giải các bài toán kỹ thuật chuyên ngành trong thiết kế cũng như vẽ các bản vẽ kỹ thuật 

điện, ký hiệu và nguyên tắc vẽ điện. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu được các kiến thức chung về phần mềm Autocad: tiện ích, giao điện, 

menu chính, các lệnh thiết lập bản vẽ 

5.2. Hiểu biết Autocad căn bản: các lệnh vẽ căn bản, các phương pháp biến đổi hình 

vẽ căn bản, ký hiệu vật liệu, các lệnh ghi kích thước, cách trình bày bản vẽ và in 

bản vẽ 

5.3 Hiểu về AutoCad nâng cao: Các lệnh tắt, Autocad 3D 

5.4. Vận dụng những kiến thức từ môn học phục vụ cho công việc và nghiên cứu 

sau này; 

5.5. Vận dụng được kiến thức đã học để sử dụng vào thực tế công việc sau này 

5.6.  Khai thác thông tin tài liệu liên quan từ internet, sách, báo, tạp chí.  

5.7. Nâng cao tinh thần học tập, tích cực giải quyết hiện tượng sự vật. 

5.8. Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập và lao động sản xuất. 

5.9. Chủ động, sáng tạo trong học tập và lao động sản xuất 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Trang bị cho sinh viên kiến thức  về phần mềm AutoCad chức năng và cách sử 

dụng. 

7. Nội dung học phần 

Vấn đề 1: Nhập môn 

Nội dung Số tiết 

LT 

Chuẩn đầu ra 

1.1Tính tiện ích của AutoCAD  

1.2.Giao diện của AutoCAD  

1.3.Menu và Toolbar của AutoCAD  

1.4.Các lệnh thiết lập bản vẽ 

3 5.1; 5.4, 5.5, 5.6, 

5.7, 5.8, 5.9 

Vấn đề 2: Autocad cơ bản 

Nội dung Số tiết 

LT 

Chuẩn đầu ra 

2.1. Các lệnh vẽ cơ bản trong AutoCAD  7 5.2; 5.4, 5.5, 5.6, 
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2.2.Phép biến đổi hình, sao chép hình và   quản 

lý bản vẽ theo lớp. 

2.3. Vẽ ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn 

bản  

2.4. Các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước  

2.5. Các lệnh hiệu chỉnh và các lệnh làm việc 

với khối 

2.6. Thực hành các bài tập cơ bản: vẽ hình học, 

vẽ các hình chiếu… 

2.7. Phương pháp trình bày và in bản vẽ trong 

AutoCAD 

5.7, 5.8, 5.9 

Vấn đề 3: Autocad nâng cao 

Nội dung Số tiết 

LT 

Chuẩn đầu ra 

3.1. Các lệnh và sử dụng phím tắt trong 

AutoCAD  

3.2. Thực hành AutoCAD  

3.3. Thực hành các bài tập nâng cao chuyên 

ngành kiến trúc và xây dựng 

3.4. AutoCAD 3D 

5 5.3; 5.4, 5.5, 5.6, 

5.7, 5.8, 5.9 

8. Hình thức tổ chức dạy-học 

8.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 3   4 14 21 

2 7   20 54 81 

3 5   6 22 33 

Tổng 15   30 90 135 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: Phòng chiếu, máy chiếu, internet, phòng máy cài đặt chương 

trình AutoCad 2007 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 
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10. Đánh giá quá trình dạy và học 

10.1 Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 

danh 

5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, 

bài tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, 

thực hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, 

tiểu luận…. 

50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
11. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục 

đích sử 

dụng 

1 
Nguyễn 

Hữu Lộc 

Sử dụng AutoCAD 

2000, 2002, 2004, 
 

Tp.Hồ 

Chí Minh 

Thư 

viện 

Học 
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2006, 

2007,2009,2010,2013,

2014. 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu 

của giảng viên. 
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(64) Học phần: Kỹ thuật Robot 

1. Tên học phần: Kỹ thuật Robot 

  - Mã học phần: E06139 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Hệ thống điều khiển 

4. Mục tiêu của học phần: 

 - Hiểu biết tổng quan về các khái niệm liên quan, cấu trúc, hoạt động và ugns 

dụng của các loại robot. Nắm vững các phương pháp thiết kế và điều khiển một robot 

công nghiệp. 

- Phân tích được các thông số về động học và động lực học của tay máy. Có khả 

năng thiết kế và điều khiển được hoạt động của một robot công nghiệp. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Hiểu rõ các phép mô tả và biến đổi hệ tọa độ. 

5.2. Nắm vững các phương pháp phân tích các thông số về động học và động 

lục học tay máy. 

5.3. Có khả năng nhận biết, định hướng và giải quyết những vấn đề kỹ thuật.   

5.4. Có khả năng úng dựng công nghệ, sử dụng những công cụ kỹ thuật hỗ trợ 

cho nghiên cứu. 

5.5. Có tinh thần trách nhiệm trong làm việc nhóm, hòa nhã, tích cực trong công 

việc được giao. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Tổng quan về robot 

         Chương 2: Động học tay máy. 

Chương 3: Động lực học tay máy 

Chương 4: Thiết lập quỹ đạo 

Chương 5: Điều khiển robot 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Tổng quan về robot 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Lịch sử phát triển và ứng dụng của robot  

1.2. Định nghĩa và phân loại robot 

1.3. Cấu trúc tay máy- Bậc tự do 

5 5.1 

 

Chương 2: Động học tay máy 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Các phép mô tả hệ tọa độ 

2.2.     Các phép biến đổi hệ tọa độ 

2.3.     Gắn hệ tọa độ cho các khâu của tay máy 

2.4.     Động học tay máy 

16 5.2 

5.3 

5.4 

5.5 
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2.5.     Động học ngược tay máy 

Chương 3: Động lực học tay máy 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Ma trận jacobian – vận tốc – lực tĩnh 

3.2. Gia tốc – Tensor quán tính 

3.3. Động lực học tay máy 

3.4. Phương trình trạng thái của động lực học 

tay máy 

8 5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Chương 4: Thiết lập quỹ đạo 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Các dạng quỹ đạo cơ bản 

4.2. Các dạng bài toán trong thiết lập quỹ 

đạo 

8 5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Chương 5: Điều khiển robot 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Các loại cảm biến thường dùng trong 

robot 

5.2. Điều khiển hồi tiếp – hệ thống bậc hai 

5.3.     Mô hình hóa và điều khiển một khớp 

đơn 

5.4. Cấu trúc bộ điều khiển robot công 

nghiệp 

8 5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5    10 15 

2 12 4   35 51 

3 6 2   15 23 

4 6 2   15 23 

5 6 2   15 23 

Tổng 35 10   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 
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Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

1 

Nguyễn Hữu Cường Bài giảng kỹ thuật robot   Trường 

ĐH Cần 

Thơ 

2 

J.J Craig Introduction to Robotics 

– Mechanics and 

Control 

2005  

3 R.K. Mittal & I.J. Ngrath Robotics and Control 2003  

4 
Nguyễn Thiện Phúc Robot Công Nghiệp 2006 NXB 

KH&KT 
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5 
Lê Hoài Quốc Nhập môn robot Công 

Nghiệp 

2001 NXB 

KH&KT 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(65) Học phần: Truyền động điện 3(3,0) 

1.Tên học phần: Truyền động điện (Automatic electric drive) 

- Mã số học phần : E06110 

- Số tín chỉ học phần : 3 tín chỉ. 

- Số tiết học phần : 45 tiết lý thuyết và 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: Điện tử công suất (E06103), Máy điện (E06108), Khí cụ điện 

(E06109). 

4.Mục tiêu của học phần: 

Môn học cung cấp cho sinh viên lý thuyết cơ bản về truyền động điện động cơ một 

chiều và xoay chiều, các kiến thức về mục đích và chức năng của truyền động điện, 

các sơ đồ, đặc tính và tính năng điều khiển của nó, các phương pháp khởi động, hãm, 

điều khiển vận tốc vòng hở và vòng kín dựa trên kỹ  

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1 Có khả năng ứng dụng kiến thức tóan học vào tính toán một số quá trình 

truyền động điện tự động Có khả năng ứng dụng giải quyết các vấn đề trong lãnh vực 

tự động ( hệ thống điện, truyền động điện,..) Có thể dùng thiết bị điều khiển điện có 

tiếp điểm thực hiện các yêu cầu tự động trong hệ thống truyền động điện Kiến thức về 

truyền động điện tự động để có thể quản lý được các hệ thống trên. 

5.2 Khả năng phân tích và lập luận kỹ thuật giải quyết vấn đề. Có thể kiểm tra, 

thử nghiệm các vấn đề kỹ thuật có liên quan. Các kỹ năng cá nhân: sáng tạo, linh hoạt, 

làm việc chuyên nghiệp,.. 

5.3 Làm việc nhóm. Giao tiếp hiệu quả dưới dạng văn bản, đồ họa và thuyết 

trình. Có khả năng đọc, hiểu tài liệu bằng tiếng Anh. 

5.4 Dùng các thiết bị có tiếp điểm thiết kế được các hệ thống đáp ứng yêu cầu về 

tự động các hệ thống truyền động điện 

5.5 Triển khai và quản lý được các dự án về truyền động điện tự động Vận hành 

và xây dựng các quy trình vận hành hệ thống truyền động điện tự động dùng phần tử 

điều khiển có tiếp điểm 

5.6 Dùng thiết bị điều khiển điện : Relay, Contactor,…thực hiện các yêu cầu tự 

động trong lãnh vực hệ thống điện . tiết kiệm năng lượng và truyền động điện. Có khả 

năng quản lý các hệ thống trên. 

5.7 Có khả năng tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu và đề ra giải pháp. Kiểm tra và thử 

nghiệm các thiết bị và hệ thống. Phân tích các yêu cầu công nghệ và đưa ra hướng giải 

quyết về kỹ thuật . 

5.8 Có khả năng làm việc trong nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên 

quan đến 

5.9 Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh liên quan 

5.10 Hiểu được các quá trình quá độ và các yêu cầu của hệ thống truyền động 

điện . Giải thích, thiết kế và lắp ráp được các mạch điều khiển các hệ thống đáp ứng 

yêu cầu về tự động, về tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điện, máy điện, truyền 
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động điện và năng lượng tái tạo bằng cách dùng các thiết bị điều khiển điện có tiếp 

điểm. 

5.11 Lập, triển khai và quản lý các dự án về tự động truyền động điện 

5.12 Vận hành và xây dựng các quy trình vận hành hệ thống truyền động điện tự 

động 

5.13 Nâng cao tinh thần học tập, tích cực giải quyết hiện tượng sự vật. 

5.14 Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập và lao động sản xuất. 

6. Mô tả tóm tắc nội dung học phần: 

 Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức về truyền động điện, hệ 

thống truyền động điện, đọc hiểu và xây dựng được các sơ đồ tự động dùng relay, 

contactor, …của hệ thống truyền động điện. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Vấn đề 1: Cơ học trong truyền động điện 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Khái niệm chung ( Truyền động, Truyền động điện, 

Hệ thống TĐĐ, các hình thức TĐĐ) 

6 

5.1 

5.2 

5.14 

1.2. Cơ sở động học của TĐĐ 

1.3. Phương trình chuyển động của hệ thống TĐĐ 

1.4. Quy đổi moment cản, lực cản, moment quán tính và 

khối quán tính về trục động cơ 

1.5. Bài tập 

Vấn đề 2: Đặc tính cơ trong truyền động điện 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Đặc tính cơ 

6 

5.1 

5.6 

5.14 

2.2. Đặc tính cơ của cơ cấu sản xuất 

2.3. Đặc tính cơ của động cơ điện 

2.4. Đặc tính cơ phối hợp của hệ thống TĐĐ 

2.5. Điều kiện ổn định tĩnh của hệ thống TĐĐ 

2.6. Bài tập 

Vấn đề 3: Đặc tính cơ của động cơ một chiều kích từ độc lập/song song 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Phương trình đặc tính tốc độ 

6 

 

5.2 

5.3 

5.6 

5.7 

5.13 

5.14 

 

3.2. Phương trình đặc tính cơ 

3.3. Cách vẽ đặc tính cơ 

3.4. Ảnh hưởng các thông số đến dạng đặc tính cơ 

3.5. Các chỉ tiêu điều chỉnh tốc độ cơ bản 

3.6. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều 

3.7. Đặc tính cơ khi đảo chiều quay 

3.8. Tính toán điện trở mở máy 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.9. Hãm máy 

3.10. Bài tập 

Vấn đề 4: Đặc tính cơ của động cơ một chiều kích từ nối tiếp 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Phương trình đặc tính tốc độ 

3 

5.3 

5.8 

5.9 

5.13 

5.14 

4.2. Phương trình đặc tính cơ 

4.3. Đặc tính vạn năng 

4.4. Cách vẽ đặc tính cơ 

4.5. Đặc tính cơ khi đảo chiều quay 

4.6. Tính toán điện trở mở máy 

4.7. Hãm máy 

4.8. Bài tập 

Vấn đề 5: Đặc tính cơ của động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Phương trình đặc tính tốc độ 

6 

5.3 

5.8 

5.9 

5.13 

5.14 

5.2. Phương trình đặc tính cơ 

5.3. Ảnh hưởng các thông số đến dạng đặc tính cơ 

5.4. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều 

5.5. Đặc tính cơ khi đảo chiều quay 

5.6. Tính toán điện trở mở máy 

5.7. Hãm máy 

5.5. Bài tập 

Vấn đề 6: Truyền động điện tự động đc 3 pha rotor lồng sóc 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Mạch mở máy trực tiếp ĐC 3 pha 

3 

5.3 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

6.2. Mạch đảo chiều quay 

6.3. Mach mở máy qua cuộn kháng 

6.4. Mach mở máy qua biến áp tự ngẫu 

6.5. Mạch mở máy Y/Δ 

6.6. Mạch hãm động năng 

6.7. Mạch hãm ngược 

6.8. Mạch điều khiển động cơ 2 tốc độ Δ/YY 

6.9. Bài tập 

Vấn đề 7: Truyền động điện tự động đc 3 pha rotor dây quấn 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1. Mạch mở máy qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc 

thời gian 
3 5.3 
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7.2. Mạch mở máy qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc 

dòng điện 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

7.3. Mạch mở máy qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc 

điện áp 7.4. Mạch mở máy và hãm động năng theo nguyên tắc thời 

gian 7.5. Mạch mở máy và hãm giảm tốc theo nguyên tắc thời 

gian 7.6. Mạch mở máy và hãm ngược theo nguyên tắc thời gian 

7.7. Mạch hãm bằng phanh hãm ( bộ thắng từ) 

7.9. Bài tập 

Vấn đề 8: Truyền động điện tự động động cơ điện một chiều 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

8.1. Mạch mở máy qua 2 cấp điện trở phụ và đảo chiều theo 

nguyên tắc thời gian 

6 

5.3 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

8.2. Mạch mở máy qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc 

dòng điện 
8.3. Mạch mở máy qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc 

điện áp 
8.4. Mạch mở máy và hãm động năng theo nguyên tắc thời 

gian 
8.5. Mạch mở máy và hãm giảm tốc bằng điện trở phụ theo 

nguyên tắc thời gian 
8.6. Mạch mở máy và hãm ngược theo nguyên tắc thời gian 

8..9. Bài tập 

Vấn đề 9: Truyền động điện tự động một số máy cắt gọt 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

9.1. Máy khoan 2A55 

3 

5.3 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

9.2. Máy tiện 1K62 

9.3. Máy khoan 6H81 

9.4. Bài tập 

Vấn đề 10: Truyền động điện tự động một số máy sản xuất 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

10.1. Mạch điện băng tải 

3 

5.3 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

10.2. Mạch điện bồn trộn 

10.3. Mạch điều khiển cơ cấu nâng hạ 

10.4. Mạch điều khiển thang máy 3 tầng 

10.5. Bài tập 

8. Phương pháp giảng dạy: 

8.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 
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1 4 2   9 15 

2 4 2   9 15 

3 4 2   9 15 

4 2 1   9 12 

5 4 2   9 15 

6 2 1   9 12 

7 2 1   9 12 

8 4 2   9 15 

9 2 1   9 12 

10 2 1   9 12 

Tổng 30 15 0 0 90 135 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: Tham dự tối thiểu 80% số tiết 

học lý thuyết.; Bài tập: hoàn thành 100% theo yêu cầu của giáo viên; Tham dự thi kết 

thúc học phần; Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1 Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 

tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 

danh 

5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, 

bài tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, 

thực hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, 

tiểu luận…. 

50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 
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đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa 

chỉ 

khai 

thác 

tài 

liệu 

Mục 

đích sử 

dụng 

1 

Bùi Quốc Khánh 

Nguyễn Văn Liễn 

Nguyễn Thị Hiền 

Truyền động điện 2003 

NXB Khoa 

học – Kỹ 

thuật 

Thư 

viện 

Học 

2 
Bùi Đình Tiếu 

Phạm Duy Nhi  

Truyền Động 

Điện Tự Động 
2008 

NXB Khoa 

học-Kỹ thuật 

Thư 

viện 

Tham 

khảo 

3 

Vũ Quang Hồi, 

Nguyễn Văn Chất 

Nguyễn Thị Liên 

Anh 

Trang bị điện- 

điện tử 
2011 

NXB Giáo 

dục 

Thư 

viện 

Học 

4 Trịnh Đình Đề 

Phân tích tổng 

hợp hệ thống 

điều khiển tự 

động truyền động 

điện 

1996 
NXB Khoa 

học-Kỹ thuật 

Thư 

viện 

Tham 

khảo 

5 

Jean Barry và 

Jean Yves 

Kersulec 

Sơ đồ điện 2001 
NXB Bách 

Khoa Hà Nội 

Thư 

viện 

Tham 

khảo 

6 
Boldea, I. Nasar 

S.A 
Electric drives 2006 CRC Press 

Thư 

viện 

Tham 

khảo 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu 

của giảng viên. 
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(66) Học phần: Mạng không dây & Di động 

1. Tên học phần:  Mạng không dây & di động 

  - Mã học phần: E06141 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

- Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kiến trúc của các mạng 

di động và việc tích hợp vào các mạng máy tính, mạng không dây.  

- Các nội dung chủ yếu bao gồm: các khái niệm cơ bản về mạng di động; kiến 

trúc của các mạng di dộng; các giao thức mạng mạng cốt lõi và các ứng dụng trong các 

mạng di động; giải pháp và các giao thức nhằm tích hợp về nối kết và dịch vụ giữa 

mạng di động, mạng kết nối IOT và các mạng máy tính (mạng cục bộ, mạng không 

dây, Internet). 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Có ý thức tìm hiểu, tự học để nắm bắt công nghệ mới 

5.2. Đam mê, chuyên cần, chuyên nghiệp 

5.3. Có khả năng nghiên cứu hiểu được lịch sử phát triển và hiện trạng, khái niệm, giải 

pháp, kỹ thuật và công nghệ   

5.4. Hiểu được kiến trúc của các mạng không dây và di động hiện hữu, ở mức độ vừa 

đủ để nhận dạng những đặc điểm phổ biến của các mạng trong mạng không dây và di 

động  

5.5. Có khả năng ứng dụng, xây dựng các giải pháp, kỹ thuật và công nghệ. 

5.6. So sánh và đối chiếu các kiến trúc mạng dựa trên việc nhận dạng các đặc điểm 

phổ biến 

5.7. Sáng tạo, khám phá, giải quyết các Chương trong thực tiễn đặt ra 

5.8. Vận dụng được kiến thức trong việc phát triển công nghệ mạng 

5.9. Mô tả sự khác nhau giữa các dạng di động (người dùng di động, thiết bị đầu cuối 

di động, phiên họp di động) và hiểu được cách hỗ trợ một dạng di động.  

5.10.  Hiểu được các giao thức mạng cốt lõi và các ứng dụng trong các mạng di động 

thế hệ thứ ba 

5.11. Nghiên cứu các giải pháp 

5.12. Có khả năng sử dụng và hiểu Chương, cách giải quyết Chương, có khả năng thực 

hiện trên môi trường mạng không dây 

5.13. Hiểu và vận dụng được các giải pháp an toàn cho đường truyền mạng và các dịch 

vụ mạng trên Internet 

5.14. Biết các API (Application Programming Interface), hiểu các thuật toán, và có 

khả năng lập trình.  

5.15.  Phát triển kỹ năng làm việc nhóm 
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5.16. Nắm được giải pháp và các giao thức nhằm tích hợp về nối kết và dịch vụ giữa 

mạng di động và các mạng máy tính (mạng cục bộ, mạng không dây, Internet)  

5.17. Có khả năng phát triển các ứng dụng, nắm được giải pháp và các giao thức nhằm 

tích hợp về nối kết và dịch vụ truyền tải mạng. Các ứng dụng liên quan. 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1.  Giới thiệu (Introduction)  

Chương 2.  Báo hiệu mạng và Dữ liệu gói dạng số cho mạng di động   

                    (Network signaling and Cellular Digital Packet Data)  

Chương 3.  GSM, SMS, Roaming quốc tế, OAM, GPRS  

Chương 4.  Khả năng di động số (Number Portability), VoIP, dịch vụ trả trước 

(Prepaid)  

Chương 5.  WAP, Heterogeneous PCS, 3G 

Chương 6.  Wireless Local Loop, Enterprise Networks, and Wireless LAN  

Chương 7.  Bluetooth, Ultrawideband, Broadband Wireless Access  

Chương 8.  Sensor và mạng sensor trong IoT  

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1.  Giới thiệu (Introduction)  

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1  Tổng quan  

1.2  Quản lý di động (Mobility Management)  

1.3  Quản lý chuyển tiếp (handoff): Dò tìm và 

kết nối (Detection and Assignment)  

1.4  Quản lý chuyển tiếp: Truyền qua nối kết 

sóng vô tuyến (radio link transfer)  

1.5  Các hệ thống nhắn tin (Paging Systems)      

4 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

 

Chương 2.  Báo hiệu mạng và Dữ liệu gói dạng số cho mạng di động (Network 

signaling and Cellular Digital Packet Data) 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1  Báo hiệu trong mạng IS-41 (IS-41 Network 

Signaling)   

2.2  Chuyển tiếp liên hệ thống và chứng thực 

trong IS-41 (Intersystem handoff and 

Authentification in IS-41)  

2.3  Báo hiệu mạng PACS (Personal Access 

Communications System Network 

Signaling)  

2.4  Dữ liệu gói dạng số cho mạng di động 

(CDPD-Cellular Digital Packet Data 

6 5.1 

5.2 

5.3 

5.5 

5.6 
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Chương 3.  GSM, SMS, Roaming quốc tế, OAM, GPRS 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1  Tổng quan về hệ thống GSM (Global 

System for Mobile ommutication)  

3.2  Báo hiệu mạng GSM (GSM Network 

Signaling)  

3.3  Quản lý di động mạng GSM (GSM 

Mobility Management)  

3.4  Dịch vụ tin nhắn ngắn trong GSM (GSM 

SMS-Short Message Service)  

3.5  Roaming quốc tế trong mạng GSM  (GSM 

International Roaming)  

3.6  Thao tác, quản trị,  bảo dưỡng trong mạng 

GSM (GSM Operations, Administration, 

and Maintenance)  

3.7  Dịch vu vô tuyến gói tổng quát (GPRS  - 

General Packet Radio Service)     

5 5.3 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

 

Chương 4.  Khả năng di động số (Number Portability), VoIP, dịch vụ trả trước 

(Prepaid) 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1  Khả năng di động số của di động (Mobile 

Number Portability)  

4.2  Dịch vụ VoIP cho mạng di động (VoIP 

service for Mobile Network)  

4.3  Dịch vụ điện thoại di động trả trước 

(Mobile Prepaid Phone Service)  

4.4  Dịch vụ dựa vào vị trí (Location based)   

6 5.3 

5.11 

5.12 

 

Chương 5.  WAP, Heterogeneous PCS, 3G 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1  Giao thức ứng dụng không dây (WAP  - 

Wireless Application Protocol)   

5.2  Các hệ thống liên lạc cá nhân không đồng 

nhất (Heterogenous PCS–Personal 

Communication Systems)  

5.3  Các dịch vụ mạng di động thế hệ thứ ba 

(Third-Generation Mobile Services)     

6 5.3 

5.13 

5.14 

5.15 

 

Chương 6.  Wireless Local Loop, Enterprise Networks, and Wireless LAN 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1  Wireless Local Loop (WLL)   

6.2  Các mạng không dây xí nghiệp (Wireless 

Enterprise Networks)  

6 5.3 

5.16 

5.17 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.3  Mạng cục bộ không dây (WLAN - 

Wireless LAN)     

Chương 7.  Bluetooth, Ultrawideband, Broadband Wireless Access 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1  Bluetooth  

7.2  Ultrawideband (UWB)  

7.3  Broadband Wireless Access (BWA)     

7 5.3 

5.16 

5.17 

Chương 8.  Sensor và mạng sensor trong IoT 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

8.1  Tổng quan Sensor  

8.2  Mạng sensor  

8.3  Sensor trong IoT     

5 5.3 

5.16 

5.17 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 4    10 14 

2 4 2   10 16 

3 5    10 15 

4 4 2   15 21 

5 4 2   10 16 

6 4 2   15 21 

7 5 2   10 17 

8 5    10 15 

Tổng 35 10   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 
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9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

1 
Yi-Bing Lin and Ai-Chun 

Pang 

Wireless and Mobile 

All-IP Networks 
2005 

John 

Wiley & 

Sons 

2 
Yi-Bing Lin and Imrich 

Chlamtac,  

Wireless and Mobile 

Network Architectures 
2001 

John 

Wiley & 

Sons 

3 Charles E. Perkins 

Mobile IP: Design 

Principles and 

Practices 

1998 

Addison-

Wesley 

4 James D. Solomon 
Mobile IP: the Internet  

Unplugged 
1998 

Prentice 

Hall 

5 

Jochen Burkhardt, Dr. Horst 

Henn, Stefan Hepper, Klaus 

Rintdoff, Thomas Schäck, 

Pervasive ISBN 0-

201-72215-1  

Computing: 

Technology and 

2002 

Addison-

Wesley 
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Architecture of Mobile  

Internet Application 

6 Mark Beaulieu 

Wireless Internet 

Applications and  

Architecture: Building 

Professional Wireless  

Applications 

Worldwide 

2002 

Addison-

Wesley 

7 Ellen Kayata Wesel 

Wireless Multimedia  

Communications: 

Networking Video, 

Voice, and Data 

1998 

Addison-

Wesley 

8 David J. Goodman 

Wireless Personal  

Communication 

Systems 

1997 

Addison-

Wesley 

9 
H. Peter Alesso and Craig F. 

Smith 

The Intelligent 

Wireless Web 
2002 

Addison-

Wesley 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 

  



285 

 

(67) Học phần: Mạch tích hợp 

1. Tên học phần: Mạch tích hợp 

  - Mã học phần: E06142 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 -  Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản về cấu tạo, qui trình thiết kế và 

công nghệ chế tạo của vi mạch bán dẫn 

   - Thiết kế vi mạch số cơ bản 

   - Xác định, xây dựng các phương án thiết kế các loại mạch số theo yêu cầu   

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Trình bày được lịch sử hình thành và phát triển của công nghệ vi mạch bán 

dẫn. 

5.2. Trình bày được cấu tạo của linh kiện bán dẫn và vi mạch bán dẫn. 

5.3. Trình bày được qui trình thiết kế vi mạch bán dẫn số. 

5.4. Trình bày được quy trình chế tạo cơ bản của vi mạch bán dẫn. 

5.5. Xác định và mô tả mạch cần thiết kế, xây dụng các phương án để thiết kế 

các loại vi mạch số theo yêu cầu. 

5.6. Phân tích vi mạch số và lựa chọn kiểu mạch và tham số tối ưu. 

5.7. Thiết kế một vi mạch số hoàn chỉnh dưới dạng sơ đồ nguyên lí và số đồ bố 

trí linh kiện. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Giới thiệu và công nghệ CMOS 

Chương 2: Mạch và mặt nạ (layout) 

Chương 3: Kết nối các cổng logic 

Chương 4: Mô phỏng mạch dùng SPICE 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Giới thiệu và công nghệ CMOS 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 

1.2. Công nghệ CMOS 

1.3. Quy trình thiết kế theo công nghệ CMOS 

1.4. Quy trình chế tạo vi mạch 

4 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

 

Chương 2: Mạch và mặt nạ (layout) 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Bóng bán dẫn MOSFET  8 5.2 
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2.2. Thiết kế các cổng logic dùng MOSFET 

2.3. Transitor dẫn 

2.4. Mạch chốt và Flip-flop 

 

5.3 

Chương 3: Kết nối các cổng logic 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Logical effort 

3.2. Độ trễ trong các cổng logic 

3.3. Mạng cổng logic đa trạng thái 

3.4. Chọn lựa các số trạng thái tối ưu 

13 5.2 

5.3 

5.4 

Chương 4: Mô phỏng mạch dùng SPICE 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Giới thiệu về mô hình Spice 

4.2. Phân tích DC  

4.3. Phân tích theo thời gian 

4.4. Mô tả mạch dùng Spice 

4.5. Mô phỏng mạch và đo thông số mạch 

20 5.3 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 4    10 14 

2 6 2   20 28 

3 8 5   25 38 

4 12 8   35 55 

Tổng 30 15   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 
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Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

1 

N.H.E Weste and D.M Harris  Cmos VLSI design :a 

circuit and system 

prespective 

2011  

2 
R.J. Baker  Cmos: circuit design, 

layouot and simulation 

2011  

3 

H.K.Raad  Flexble and wearable 

electronic: Design and 

fabrication techniques  

2016  

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(68) Học phần: Kỹ thuật điều khiển tự động  

1. Tên học phần: Kỹ thuật điều khiển tự động 

  - Mã học phần: E06143 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 - Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về logic mờ, điều khiển mờ, 

phương thức tổng hợp bộ điều khiển mờ. 

  - Khái niệm về mạng nơ rôn, cấu trúc mạng neuron, cách huấn luyện mạng 

neuron, các giải thuật học của mạng neuron từ đó thiết kế hệ thống điều khiển dùng 

mạng neuron. 

  - Ngoài ra môn học còn cung cấp các khái niệm cơ bản và phương pháp thiết kế 

hệ thống điều khiển dùng bộ điều khiển tối ưu. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan cần thiết để thiết kế hệ thống 

điều khiển tự động dùng logic mờ, mạng neuron, các bộ điều khiển tối ưu. 

5.2. Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển dùng bộ điều khiển mờ (fuzzy 

controller). 

5.3. Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển dùng bộ điều khiển dùng mạng nơ rôn 

truyền thẳng nhiều lớp, cách huấn luyện mạng nơ rôn. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

 Chương 1: Giới thiệu  

  Chương 2: Điều khiển mờ  

 Chương 3: Mạng neuron  

 Chương 4: Điều khiển tối ưu 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1: Giới thiệu 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1 Giới thiệu tổng quan về môn học. 

1.2 Giới thiệu về công nghệ tính toán mềm. 

1.3 Giới thiệu về điều khiển tối ưu 

7 5.1 

 

Chương 2 : Điều khiển mờ 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1 Các khái khái niệm cơ bản về logic mờ. 

2.2 Bộ điều khiển mờ. 

2.3 Thiết kế bộ điều khiển PID mờ. 

2.4 Thiết kế bộ điều khiển mờ lai. 

2.5 Fuzzy control toolbox của matlab. 

13 5.2 

5.3 
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Chương 3 : Mạng neuron 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1 Cấu trúc mạng nơ rôn nhân tạo. 

3.2 Phân loại mạng nơ rôn nhân tạo.  

3.3 Các phương pháp huấn luyện mạng nơ rôn. 

3.4 Mạng truyền thẳng một lớp.  

3.5 Mạng truyền thẳng nhiều lớp. 3.6 Điều 

khiển dùng mạng nơ rôn.. 

12 5.1 

5.2 

5.3 

 

 

Chương 4 : Điều khiển tối ưu 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1 Chất lượng tối ưu. 

4.2 Các phương pháp điều khiển tối ưu.  

4.3 Điều khiển tối ưu các hệ tuyến tính với 

phiếm hàm tối ưu dạng toàn phương.  

4.4 Ứng dụng matlab giải bài toán tối ưu. 

13 5.1 

5.2 

5.3 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5 2   10 17 

2 10 3   30 43 

3 10 2   20 32 

4 10 3   30 43 

Tổng 35 10   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
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TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

1 Nguyễn Thị Phương Hà 
Lý thuyết điều khiển tự 

động hiện đại 
2007 

NXB 

ĐHQG 

2 Otaga, John Wiley  & Sons Modern control system 1989  

3 Robert H. Behop 

Modern Control Systems 

Analysis and Design 

Using Matlab 

1998 

Texas 

1 Nguyễn Thị Phương Hà 
Lý thuyết điều khiển tự 

động hiện đại 
2007 

NXB 

ĐHQG 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(69) Học phần: Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển 

1. Tên học phần: Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển  

  - Mã học phần: E06144 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

-Học phần cung cấp cho người học cái nhìn bao quát về trí tuệ nhân tạo (mục 

tiêu của trí tuệ nhân tạo, các nhiệm vụ của trí tuệ nhân tạo, ...), các phương pháp tiếp 

cận trí tuệ nhân tạo trong giải quyết bài toán (mô hình hoá bài toán trong không gian 

trạng thái, phân tích bài toán theo hướng chia để trị và mô hình đồ thị And-Or, ...) 

- Trình bày các kỹ thuật tìm kiếm lời giải cho bài toán đã được mô hình hoá, vai 

trò của tri thức trong giải quyết bài toán, các phương pháp biểu diễn tri thức và phương 

pháp suy luận trên phương pháp biểu diễn. 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Nghiêm túc trong học tập, có ý thức tìm hiểu, nghiên cứu 

5.2. Có thái độ tích cực và chủ động trong việc tìm kiếm tài liệu, cập nhật 

thông tin chuyên ngành 

5.3. Hiểu rõ mục tiêu của trí tuệ nhân tạo, các đặc điểm của chương trình trí tuệ nhân 

tạo 

5.4. Vận dụng kiến thức để giải các bài toán thực tế  

5.5. Phân tích, thiết kế cách giải quyết bài toán theo phương pháp trí tuệ nhân tạo 

5.6. Hiểu rõ các phương pháp mô hình hoá bài toán trong không gian trạng thái (đồ 

thị/đồ thị And-Or). 

5.7. Lập trình trí tuệ nhân tạo 

5.8. Vận dụng các giải thuật tìm kiếm lời giải 

5.9. Thu lượm tri thức lĩnh vực 

5.10. Vận dụng các phương pháp biểu diễn tri thức vào lĩnh vực cụ thể 

5.11. Hiểu rõ các phương pháp biểu diễn tri thức, các ưu, nhược điểm của mỗi cách 

biểu diễn, cácp hương pháp suy luận dựa trên biểu diễn tri thức 

5.12. - Viết báo cáo khoa học 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1. Trí Tuệ Nhân Tạo là gì 

Chương 2. Bài Toán, không gian bài toán và tìm kiếm  

Chương 3. Các kỹ thuật tìm kiếm heuristic 

Chương 4. Các Chương của biểu diễn tri thức 

Chương 5. Sử dụng logic vị từ 

Chương 6. Sử dụng quy tắc  

 Chương 7. Lập luận ký hiệu dưới tính không chắc chắn 
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7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1. Trí Tuệ Nhân Tạo là gì 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Các bài toán trí tuệ nhân tạo 

1.2. Giả thuyết cơ sở  

1.3. Kỹ thuật Trí Tuệ Nhân Tạo  

1.4. Mô hình  

1.5. Tiêu chuẩn thành công 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Chương 2.  Bài Toán, không gian bài toán và tìm kiếm 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Xác định bài toán như tìm kiếm trong 

không gian trạng thái 

2.2. Các hệ sản xuất 

2.3. Các đặc trưng bài toán 

2.4. Các đặc trưng hệ sản xuất  

2.5. Các Chương trong thiết kế chương trình 

tìm kiếm 

7 5.1 

5.2 

5.3 

5.6 

5.7 

Chương 3. Các kỹ thuật tìm kiếm heuristic 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Sinh ra và thử 

3.2. Leo đồi 

3.3. Tìm kiếm tốt nhất đầu tiên 

3.4. Suy giảm bài toán  

3.5. Thoả mãn ràng buộc  

3.6. Phân tích Means-Ends 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.8 

5.9 

 

Chương 4.  Các Chương của biểu diễn tri thức 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Biểu diễn và ánh xạ 

4.2. Các phương pháp biểu diễn tri thức 

4.3. Các Chương trong biểu diễn tri thức  

4.4. Bài toán khung 

8 5.1 

5.2 

5.3 

5.9 

5.10 

 

Chương 5.  Sử dụng logic vị từ 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Biểu diễn các sự kiện đơn giản trong logic  

5.2. Biểu diễn quan hệ instance và isa 

5.3. Hàm và vị từ khả tính  

5.4. Hợp giải  

5.5. Suy diễn tự nhiên 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.11 
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Chương 6.  Sử dụng quy tắc 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Tri thức thủ tục và tri thức khai báo 

6.2. Lập trình logic  

6.3. Lập luận tiến, lập luận lùi  

6.4. Tương hợp  

6.5. Tri thức điều khiển 

7 5.1 

5.2 

5.3 

5.11 

Chương 7. Lập luận ký hiệu dưới tính không chắc chắn 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1. Lập luận đơn điệu 

7.2. Logic cho lập luận không đơn điệu 

7.3. Các Chương thực thi  

7.4. Tăng cường bộ giải quyết Chương  

7.5. Thực thi tìm kiếm rộng  

7.6. Thực thi tìm kiếm sâu 

8 5.1 

5.2 

5.3 

5.12 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5    10 15 

2 5 2   10 17 

3 5    10 15 

4 5 3   15 23 

5 5    10 15 

6 5 2   15 22 

7 5 3   20 28 

Tổng 35 10   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 
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9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

1 
GV cung cấp Slides bài giảng Trí Tuệ 

Nhân Tạo 

  

2 
GV cung cấp Giáo trình Trí Tuệ Nhân 

Tạo 

  

3 Alaine Rich & Kevin Knight Artificial Intelligence   

4 George F. Luger Artificial Intelligence   

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(70) Học phần: Kỹ thuật chuyển mạch 

1. Tên học phần: Kỹ thuật chuyển mạch; 

  - Mã học phần: E06145 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 - Môn học cung cấp cho SV các kiến thức căn bản nhất về Kỹ thuật chuyển 

mạch kênh (Kỹ thuật ghép kênh, chuyển mạch số, các hệ thống báo hiệu, Tổng đài 

số,…) và Kỹ thuật chuyển mạch gói (Kỹ thuật ghép kênh, định tuyến, các giao thức, 

Tổng đài chuyển mạch gói,…) 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Có ý thức tìm hiểu, tự học để nắm bắt công nghệ mới 

5.2. Đam mê, chuyên cần, chuyên nghiệp 

5.3. Nắm được các khái niệm cơ bản và các định luật 

5.4. Hiểu một số hệ thông tổng đài.  

5.5. Hiểu cách ghép kênh. 

5.6. Hiểu kỹ thuật chuyển mạch số. 

5.7. Hiểu cấu trúc tổng đài số. 

5.8. Hiểu kỹ thuật đồng bộ. 

5.9. Hiểu kỹ thuật chuyển mạch gói. 

5.10. Hiểu cơ chế định tuyến trong chuyển mạch gói. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1 : Tổng quan về các mạng viễn thông 

Chương 2 : Các kỹ thuật ghép kênh 

Chương 3 : Các kỹ thuật chuyển mạch số 

Chương 4 : Kết nối tại tổng đài kỹ thuật số 

Chương 5 : Đồng bộ mạng kỹ thuật số 

Chương 6 : Tổng quan về kỹ thuật chuyển mạch gói 

Chương 7 : Một số giao thức chuyển mạch gói 

 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1 : Tổng quan về các mạng viễn thông 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1 Kiến trúc mạng 

1.2 Hoạch định mạng 

1.3      Các phương pháp tạo tuyến 

1.4 Các loại âm hiệu trong tổng đài 

1.5      Các bước kết nối nội đài và liên đài 

7 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

 

 



296 

 

Chương 2 : Các kỹ thuật ghép kênh 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Kỹ thuật ghép kênh phân chia không gian 

2.2. Kỹ thuật ghép kênh phân chia thời gian 

7 5.1 

5.2 

5.3 

5.5 

Chương 3 : Các kỹ thuật chuyển mạch số 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1 Điều xung mã PCM 

3.2 Hoạt động của hệ thống 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.6 

 

Chương 4 : Kết nối tại tổng đài kỹ thuật số 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1 Các mạch vòng thuê bao tương tự 

4.2 Các mạch vòng thuê bao số 

4.3 Các đường trung kế tương tự 

4.4 Các đường trung kế số 

7 5.1 

5.2 

5.3 

5.7 

 

Chương 5 : Đồng bộ mạng kỹ thuật số 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1 các phương pháp điều khiển định thời cho 

các mạng số 

5.2 Các mạng cận đồng bộ 

5.3 Các mạng đồng bộ 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.8 

 

Chương 6 : Tổng quan về kỹ thuật chuyển mạch gói 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1 Mạng chuyển mạch gói 

6.2 Các chế độ làm việc trong mạng chuyển 

mạch gói 

6.3 Cấu trúc gói 

7 5.1 

5.2 

5.3 

5.9 

Chương 7 : Một số giao thức chuyển mạch gói 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1 Giao thức X25 

7.2 Giao thức X75 

7.3 Giao thức TCP/IP 

7 5.1 

5.2 

5.3 

5.10 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 
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7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5 2   10 17 

2 5 2   15 22 

3 5    10 15 

4 5 2   15 22 

5 5    10 15 

6 5 2   15 22 

7 5 2   15 22 

Tổng 35 10   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
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Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

1 
Lê Hữu Lập, Hoàng Trọng 

Minh  
Công nghệ chuynể mạch IP 2001 

Học Viện 

CNBC viễn 

thông 

2 Ts. Nguyễn Phạm Anh Dũng 

Ứng dụng IP và các giao 

thức báo hiệu trong 3G 

IMS  

2006 HVCNBCVT 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(71) Học phần: Mạng neuron nhân tạo 

1. Tên học phần: Mạng neuron nhân tạo 

  - Mã học phần: E06146 

  - Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

  - Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học.  

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ  

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

 - Học phần giới thiệu về sự hình thành hướng nghiên cứu mạng neuro cũng như 

điểm mạnh, điểm yếu của mạng neuron. Bên cạnh đó, học phần trang bị các kiến thức 

về kiến trúc một số dạng mạng neuron khác nhau như: Hamming, Hopfield, MLP …  

- Ngoài ra, cung cấp các kiến thức về quy tắc học tương ứng với từng loại mạng 

như: Perceptron, Hebb, Widrow-Hoff … 

- Học phần cũng giới thiệu một số ứng dụng của mạng neuron trong nhiều lĩnh 

vực như: nhận dạng, kinh tế xã hội… Để học tốt học phần, người học cần có khái niệm 

về trí tuệ nhân tạo, xác suất thống kê và ngôn ngữ lập trình 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Biết được lịch sử hình thành, khái niệm cơ bản và các đặc điểm của mạng neuron. 

5.2. Có thái độ tích cực và chủ động trong việc tìm kiếm tài liệu, cập nhật thông tin 

chuyên ngành 

5.3. Xác định được các mô hình mạng neuron 

5.4. Mô tả được mô hình mạng neuron, mạng Hamming, Hopfield. 

5.5. Xây dựng lại mạng neuron theo yêu cầu. 

5.6. Nêu và giải thích được các quy tắc học 

5.7. Xác định và xây dựng được kiến trúc Peception, Perception nhiều đầu ra. 

5.8. Nêu và giải thích được các quy tắc học Hebb. 

5.9. Xác định và xây dựng được quy tắc học Hebb và các ứng dụng. 

5.10. Nêu và giải thích được các quy tắc học Widrow-Hoff. 

 5.11. Xác định và xây dựng được mạng ADALINE và các ứng dụng. 

5.12. Xây dựng được mô hình Peception nhiều tầng. 

5.13. Xây dựng được thuạt toán lan truyền ngược và các biến dạng của thuật toán lan 

truyền ngược 

5.14. Mô tả được cấu trúc và ứng dụng mạng liên kết đơn. 

5.15. Tổ chức được một mạng nhận dạng đơn giản, mạng tái hiện đơn giản. 

5.16. Trình bày được các quy tắc hình sao 

5.17. Mô tả được cấu trúc và ứng dụng mạng Hamming. 

5.18. Tổ chức được các tầng mạng cạnh tranh. 

5.19. Trình bày và xây dựng được úng dụng các tầng mạng cạnh tranh. 

5.20. Mô tả được cấu trúc và ứng dụng mạng hồi quy. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 

Chương 1: Giới thiệu chung về mạng neuron. 
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Chương 2: Mô hình neuron và kiến trúc mạng. 

Chương 3: Quy tắc học Perceptron. 

Chương 4: Quy tắc học Hebb 

Chương 5: Quy tắc học Widrow-Hoff 

Chương 6: Sự lan truyền ngược. 

Chương 7: Quy tắc học liên kết. 

Chương 8: Mạng cạnh tranh. 

Chương 9: Mạng hồi quy. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

Chương 1.  Giới thiệu chung về mạng neuron 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Lịch sử hình thành mạng neuron. 

1.2. Giới thiệu một số khái niệm cơ bản. 

1.3. Điểm mạnh, điểm yếu của mạng neuron. 

5 5.1 

5.2 

 

Chương 2.  Mô hình neuron và kiến trúc mạng 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Mô hình neuron. 

2.2. Kiến trúc mạng. 

2.3. Perceptron. 

2.4. Mạng Hamming. 

2.5. Mạng Hopfield. 

5 5.3 

5.4 

5.5 

Chương 3.  Quy tắc học Perceptron 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Các quy tắc học. 

3.2. Kiến trúc của Perceptron. 

3.3. Quy tắc học của Perceptron. 

3.4. Perceptron nhiều đầu ra. 

3.5. Quy tắc học của Perceptron nhiều đầu ra. 

4 5.2 

5.6 

5.7 

 

Chương 4.  Quy tắc học Hebb 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Bộ liên kết tuyến tính. 

4.2. Quy tắc Hebb. 

4.3. Quy tắc giả nghịch đảo. 

4.4. Các ứng dụng. 

4.5. Các biến dạng của quy tắc học Hebb 

5 5.2 

5.8 

5.9 

 

Chương 5.  Quy tắc học Widrow-Hoff 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Mạng ADALINE. 

5.2. Lỗi bình phương trung bình. 

5.3. Thuật toán bình phương tối thiểu. 

5.4. Phân tích sự hội tụ. 

5 5.10 

5.11 
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Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.5. Các lọc thích nghi. 

Chương 6.  Sự lan truyền ngược 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Perceptron nhiều tầng. 

6.2. Thuật toán lan truyền ngược. 

6.3. Sử dụng lan truyền ngược. 

6.4. Các biến dạng của lan truyền ngược. 

6 5.12 

5.13 

Chương 7: Quy tắc học liên kết. 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1. Mạng liên kết đơn. 

7.2. Quy tắc Hebb không giám sát. 

7.3. Mạng nhận dạng đơn giản. 

7.4. Các quy tắc hình sao. 

7.5. Mạng tái hiện đơn giản 

6 5.2 

5.14 

5.15 

Chương 8: Mạng cạnh tranh 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

8.1. Mạng Hamming. 

8.2. Tầng cạnh tranh. 

8.3. Các tầng cạnh tranh trong sinh học. 

8.4. Các ánh xạ đặc tính tự tổ chức. 

8.5. Học kiểu lượng tử hoá véc tơ. 

3 5.2 

5.16 

5.17 

5.18 

Chương 9: Mạng hồi quy 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

9.1. Kiến trúc mạng hồi quy. 

9.2. Mạng Jordan và mạng Elman. 

9.3. Huấn luyện mạng hồi quy. 

6 5.2 

5.3 

5.19 

5.20 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 

7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 5    10 15 

2 3 2   10 15 

3 4    10 14 

4 3 2   10 15 

5 5    10 15 

6 4 2   10 16 
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7 4 2   10 16 

8 3    10 13 

9 4 2   10 16 

Tổng 35 10   90 135 

 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: 

− Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 

9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 

1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 
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TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

1 Nguyễn Đình Thúc 

Trí Tuệ Nhân Tạo - Mạng 

Nơ Ron - Phương pháp và 

ứng dụng 

2000 NXB GD 

2 
Lê minh Trung, 

Trương Văn Thiện 
 Mạng Nơ ron nhân tạo 1999 Nxb. Thống kê 

3  

 Artificial Neural 

Networks in Real Life 

Applications (395 pp) 

2006 ebook 

4 Wiley 

Neural and Adaptive 

Systems: Fundamentals 

through Simulations 

 

2000 

NeuroSolutions 

 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên cần đọc trước tài liệu theo cấu trúc nội dung học phần trước khi vào 

lớp nghe giảng. Hàng tuần giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

- Khi thực hiện báo cáo chuyên đề, các nhóm sinh viên (sẽ do giáo viên phân ở 

tuần thứ nhất) tự tìm địa điểm để làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị báo 

cáo. Sinh viên cần thực hành thao tác thành thục cách sử dụng máy chiếu để báo cáo. 

- Tìm kiếm và đọc thêm tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 
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(72) Học phần: Hệ thống và thiết bị điện 3(3,0) 

1. Tên học phần: Hệ thống và thiết bị điện  

- Mã số học phần : E07102 

- Số tín chỉ học phần : 3 tín chỉ. 

- Số tiết học phần : 45 tiết lý thuyết và 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Khoa: Kỹ thuật công nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: E06100, E06107, E06108, E06109, E06112 

4. Mục tiêu của học phần: Môn học cung cấp các kiến thức về hệ thống điện,các thành 

phần của hệ thống điện như máy phát điện, động cơ điện, và các thiết bị điện như máy 

cắt, contactor, relay và một số thiết bị đo điện. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

5.1 Khả năng ứng dụng các định luật cảm ứng điện từ, Ohm, Kirchhoff, June-

Lenx …và các yếu tố nền tảng kỹ thuật cốt lõi vào lĩnh vực hệ thống điện. Có kiến 

thức chuyên sâu trong các chuyên ngành hệ thống điện, tiết kiệm năng lượng điện 

5.2 Phân tích và lập luận kỹ thuật để giải quyết bài toán xác định các thông số 

trong lĩnh vực hệ thống điện. Có tư duy toàn diện, có sáng kiến, tính linh hoạt, tính 

sáng tạo trong việc đề xuất các biện pháp giảm chi phí đầu tư và chi phí 

5.3 Làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả dưới dạng đồ họa và thuyết trình. Có khả 

năng đọc, hiểu, tóm tắt tài liệu kỹ thuật về HTĐ bằng tiếng Anh. 

5.4 Nhận thức được tầm quan trọng của ngành HTĐ với sự phát triển của xã hội, 

tác động đến môi trường sinh hoạt, làm việc. Hình thành ý tưởng, xác định và thành 

lập sơ đồ khối về các hệ thống lực trong hệ thống điện. Thiết kế được các hệ thống 

điện có xét đến yêu cầu tiết kiệm năng lượng. Vận hành và triển khai các quy trình vận 

hành hệ thống điện, mạng cung cấp điện 

5.5. Có khả năng dùng các định luật cơ bản để giải thích sơ đồ hình P, thông số 

rải và sự suy biến của chúng trên đường dây truyền tải. Chứng minh công thức tính sụt 

áp và tổn thất công suất trên nhánh dây, công thức phân bố công suất trên lưới điện 

mạch tia, mạch vòng, phương pháp chọn máy biến áp trong hệ thống điện, xây dựng 

công thức tính toán dòng ngắn mạch, nguyên lý giảm dòng ngắn mạch trong HTĐ 

5.6. Vẽ và giải thích nguyên lý hoạt động của nhà máy điện các loại, sơ đồ nối 

điện của trạm biến áp, trạm ngắt, hệ thống điện nhiều cấp điện áp, sơ đồi khối của các 

hệ thống bảo vệ, điều khiển, thông tin trong hệ thống điện. Tính toán phân bố công 

suất, điện áp nút, tổn thất công suất, tổn thất năng lượng trên lưới điện mạch tia, mạch 

vòng và mạch cấp điện từ 2 nơi, ngắn mạch và các biện pháp giảm dòng ngắn mạch 

5.7. Vận hành hiệu quả trạm biến áp, đường dây tải điện, nhà máy điện có/không 

kết nối với lưới điện quốc gia  

5.8.  Phân tích yêu cầu, bình luận được kết quả tính điện áp nút, tổn thất công 

suất, tổn thất năng lượng, chọn dây dẫn, chọn MBA trong HTĐ. Phân tích ưu điểm và 

nhược điểm các hệ thống thanh góp của nhà máy điện, trạm biến áp, các biện pháp 

nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất công suất, biện pháp giảm dòng ngắn 

mạch trong HTĐ  



305 

 

5.9. Đề xuất chọn và thực hiện các phương pháp dự báo phụ tải, Chọn số lượng 

và dung lượng MBA, tiết diện dây cung cấp cho phụ tải, thiết bị đóng cắt, phương án 

vận hành giảm dòng ngắn mạch trong HTĐ trong trường hợp cụ thể. Có khả năng tự 

tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên ngành hệ thống điện 

5.10. Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề 

liên quan đến hệ thống điện. Có khả năng thuyết trình và dùng các phần mềm CAD để 

hỗ trợ tính toán và phân tích HTĐ.  

5.11. Có khả năng đọc, hiểu, tóm tắt tài liệu kỹ thuật về HTĐ bằng tiếng Anh. 

5.12. Giải thích và phân tích các tác động của hệ thống điện đối với sự phát triển, 

môi trường sinh hoạt và làm việc của xã hội qua: phân loại phụ tải, các phương pháp 

dự báo phụ tải, trạm biến áp, cấu trúc mạch vòng, các cấp điện áp trong truyền tải và 

phân phối. 

5.13.  Đề xuất sơ đồ nhất thứ trong trạm biến áp và trạm phát điện nhỏ thỏa mãn 

yêu cầu phụ tải và hệ thống điện. Xác định được yêu cầu mạch nhị thứ trong trạm biến 

áp và trạm phát điện nhỏ thỏa mãn yêu cầu phụ tải, yêu cầu điều khiển hệ thống 

5.14.  So sánh tính kinh tế kỹ thuật các phương án cho một thiết kế trạm biến áp, 

trạm phát điện công suất nhỏ có/không kết nối lưới. Đề xuất được các biện pháp giảm 

chi phí đầu tư và biện pháp nâng cao chất lượng điện năng và giảm tổn thất năng 

lượng. 

5.15.  Trình bày được trình tự thao tác vận hành trạm biến áp, trạm phát điện 

công suất nhỏ và vừa có/không kết nối lưới. Trình bày được các biện pháp nâng cao 

chất lượng điện năng, giảm tổn thất công suất, đề xuất được các phương án giảm dòng 

ngắn mạch trong vận hành hệ thống điện. 

5.16.  Nâng cao tinh thần học tập, tích cực giải quyết hiện tượng sự vật. 

5.17. Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập và lao động sản xuất. 

6. Mô tả tóm tắc nội dung học phần: 

Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống điện, các 

phần tử trong HTĐ như Phụ tải, MBA, đường dây, NMĐ, phân bố công suất trên lưới 

điện hình tia, vòng, tính toán điện áp nút, tổn thất, ngắn mạch, chọn lựa dây dẫn, thiết 

bị trong HTĐ, các phương pháp vận hành, cải thiện thông số trạng thái của HTĐ. 

7. Nội dung chi tiết học phần:  

Vấn đề 1: Tổng quan hệ thống điện 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

1.1. Sự hình thành hệ thống điện 

6 

5.1, 5.2 

5.3, 5.4 

5.6 

5.17, 5.11 

 

1.2. Các đặc điểm của quá trình sản xuất, truyền tải và 

phân phối điện năng 
1.3. Các thành phần của hệ thống điện hiện đại 

1.4. Các hệ thống thông tin, liên lạc, điều khiển, bảo vệ 

HTĐ 1.5. Trung tâm điều độ hệ thống điện 

1.6. Bàn luận tương lai HTĐ Việt Nam 
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Vấn đề 2: Các loại nhà máy điện 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

2.1. Nguyên lý phát điện 

6 

5.1, 5.2, 5.6, 

5.11, 5.16, 

5.17,  

 

2.2. Phân loại nhà máy điện 

2.3. Nguyên lý hoạt động của các loại nhà máy điện 

2.4. Bài tập 

Vấn đề 3: Phụ tải điện 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

3.1. Định nghĩa phụ tải điện 

6 

5.3, 

5.6, 5.8, 5.11 

5.16, 

5.17, 

 

3.2. Phân loại phụ tải 

3.3. Đồ thị phụ tải 

3.4. Tmax và t 

3.5. Dự báo phụ tải 

3.6. Bài tập 

Vấn đề 4: Máy biến áp và trạm biến áp 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

4.1. Vai trò trạm biến áp trong HTĐ 

9 

 

5.2, 5.3, 

5.5, 5.7, 5.8, 

5.11, 5.12, 

5.13, 5.14, 

5.15 

5.16, 5.17, 

 

4.2. Vị trí trạm biến áp 

4.3. Dung lượng và số lượng MBA trong 1 trạm biến áp 

4.4. Sơ đồ hệ thống phân phối trong trạm biến áp 

4.5. Các loại bản vẽ trong trạm 

4.6. Các ví dụ về thiết kế/vận hành trạm biến áp – trạm 

phát điện nhỏ 4.7. Bài tập 

Vấn đề 5: Đường dây tải điện 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

5.1. Phân loại đường dây tải điện và mô hình đường dây 

6 

5.1, 

5.2, 

5.3, 

5.5, 5.9, 5.10 

5.11, 5.16, 

 

5.2. Phân bố công suất trên lưới điện hình tia 

5.3. Tổn hao công suất, tổn hao điện áp trên đường dây 

5.4. Phân bố công suất trên lưới điện mạch vòng từ hai nơi 

5.5. Lưa chọn dây dẫn theo các hàm mục tiêu 

5.6. Chọn tụ bù cho lưới điện thỏa điều kiện kinh tế và kỹ 

thuật 5.7. Bài tập áp dụng 

Vấn đề 6: Tính toán ngắn mạch trên hệ thống điện 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

6.1. Các nguyên nhân dẫn đến ngắn mạch 

6 

5.1, 

5.2, 

5.3, 

5.6, 

6.2. Các lý do tính toán ngắn mạch 

6.3. Quá trình quá độ của HTĐ khi có ngắn mạch 

6.4. Phương pháp tính toán ngắn mạch 
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6.5. Các ví dụ tính toán ngắn mạch trong HTĐ 5.5, 5.11 

5.16, 5.17 6.6. Lựa chọn thiết bị thỏa điều kiện ngắn mạch 

6.7. Các biện pháp giảm dòng ngắn mạch 

6.8. Các ví dụ tính toán ngắn mạch trong HTĐ 

6.9. Bài tập 

Vấn đề 7: Thiết kế và vận hành hệ thống điện 

Nội dung Số tiết Chuẩn đầu ra 

7.1. So sánh kinh tế kỹ thuật của các phương án thiết kế 

6 

 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.6, 

5.5, 5.11,  

5.16, 5.17 

7.2. Các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng 

7.3. Các biện pháp giảm tổn hao năng lượng trên lưới điện 

7.4. Bài tập 

8. Phương pháp giảng dạy: 

8.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 

tiểu luận 

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 4 2   13 19 

2 4 2   13 19 

3 4  2  13 19 

4 4 3 2  13 22 

5 4 2   13 19 

6 4  2  13 19 

7 4 2   12 18 

Tổng 28 11 6 0 90 135 

8.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn 

đảm bảo điều kiện sau: Phòng chiếu, máy chiếu, internet 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

 - Bài tập: hoàn thành 100% theo yêu cầu của giáo viên. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1 Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài Quan sát, điểm 5 
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TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

tốt, tích cực thảo luận… danh 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 

giảng viên giao trong tuần, bài tập 

nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, 

bài tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo 

cáo 

5 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, 

thực hành 

30 

6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết, vấn đáp, 

tiểu luận…. 

50 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + 

THP× tr.số. 

ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

10.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

11. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa 

chỉ 

khai 

thác 

tài 

liệu 

Mục 

đích sử 

dụng 

1 Hồ Văn Hiến 
Hệ thống điện 

Truyền tải và 
2004 

ĐHQG 

TP.HCM 

Thư 

viện 

Học 
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TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa 

chỉ 

khai 

thác 

tài 

liệu 

Mục 

đích sử 

dụng 

Phân phối 

2 Trịnh Hùng Thám 

Phần điện Nhà 

máy điện và 

trạm biến áp 

1996 

NXB 

Khoa Học 

Kỹ Thuật 

Thư 

viện 

Học 

3 

Nguyễn Xuân Phú, 

Nguyễn Công Hiền, 

Nguyễn Bội Khuê 

Cung cấp điện,  1998 
Khoa Học 

Kỹ Thuật 

Thư 

viện 

Học 

4 Lã Văn Út 

Phân tích và 

điều khiển ổn 

định hệ thống 

điện 

2000 

NXB 

Khoa Học 

Kỹ Thuật 

Thư 

viện 

Tham 

khảo 

5 

Nguyễn Hoàng Việt, 

Hồ Văn Hiến, Phạm 

Thị Thanh Bình 

Thiết kế hệ 

thống điện 
2000 

Khoa Học 

Kỹ Thuật 

Thư 

viện 

Tham 

khảo 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu 

của giảng viên. 

  



310 

 

(73) Học phần: Khóa luận tốt nghiệp 

1. Tên học phần: Khóa luận tốt nghiệp 

   Mã học phần: E06148 

  Học phần tiên quyết: ≥ 120 tín chỉ & Niên luận cơ sở 

2. Khoa phụ trách giảng dạy: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ 

3. Mục tiêu học phần: 

- Là sự tập dượt công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, thông qua việc 

thực hiện một đề tài, nhằm để: rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp các tài liệu làm 

cơ sở lý thuyết cho đề tài;  

- Xây dựng mô hình; xây dựng demo minh họa cho mô hình đã được xây 

dựng;  

- Viết báo cáo và bảo vệ luận văn trước một hội đồng đánh giá.  

- Sinh viên thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên và phải bảo vệ 

kết quả nghiên cứu của mình trước một hội đồng đánh giá. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần 

4.1. Có khả năng áp dụng một phương pháp nghiên cứu/ứng dụng để giải quyết 

một Chương được đặt ra.  

4.2. Có khả năng lập kế hoạch và quản lý để hoàn thành dự án trong một thời 

gian giới hạn.  

4.3. Có khả năng phân tích Chương, nhận dạng và xác định các tính toán phù 

hợp cho giải pháp của nó. 

4.4. Có khả năng áp dụng các lý thuyết công nghệ thông tin, toán học, nguyên 

lý giải thuật, kiến thức cơ sở ngành, và kiến thức trong lĩnh vực ứng dụng để xây dựng 

giải pháp, mô hình, thiết kế và cài đặt chúng một cách đúng đắn cho Chương cần 

nghiên cứu/ứng dụng. 

4.5. Có khả năng tích hợp kiến thức hiện có với kiến thức mới để xây dựng giải 

pháp cho Chương nghiên cứu/ứng dụng.  

4.6. Có sáng tạo trong việc tìm ra giải pháp tốt cho Chương cần nghiên cứu/ứng 

dụng được đặt ra, am tường về thuật toán được sử dụng và mức độ tối ưu của nó so với 

những giải pháp khác. 

4.7. Có khả năng mô tả Chương, giải pháp, và đánh giá kết quả đạt được bằng 

lời nói và tài liệu báo cáo có tính khoa học. 

5. Tài liệu tham khảo 

 Tài liệu học tập: các sách, giáo trình, trang web cần thiết cho công việc của sinh 

viên sẽ do các cán bộ hướng dẫn giới thiệu. 

7. Đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phương pháp đánh giá Trọng số (%) 

1 Quyển báo cáo  100 

2 Sản phẩm/ chương trình demo  100 

3 Báo cáo và trả lời chất vấn  100 

4 Tinh thần và thái độ làm việc  100 

 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































