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PHẦN 1. SỰ CẦN THIẾT ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ ĐÀO TẠO NHÂN
LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1.1. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO
1.1.1. Khái quát về trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Thực hiện Nghị định 32/CP ngày 4/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học
Đà Nẵng, trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng được tổ chức sắp xếp từ trường
Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng; cơ sở Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng; các khoa
cơ bản của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và các bộ môn văn hóa trường Công
nhân kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi, Đà Nẵng. Trường chính thức có con dấu mới và đi vào
hoạt động từ năm 1995 với quy mô là một trường thành viên thuộc Đại học vùng. Thực
hiện Quyết định số 709/QDD-TTg ngày 26/8/2002 của Chính phủ về việc tách các khoa
ngoại ngữ của trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng để thành lập trường Đại học
Ngoại ngữ, trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng còn lại các khoa như Khoa Toán
học, Khoa Tin học, Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh - Môi trường, Khoa Lịch sử,
Khoa Địa lý, Khoa Ngữ Văn, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Khoa Giáo dục tiểu học, Khoa
Giáo dục Mầm non và Khoa Giáo dục chính trị.
Tổng số cán bộ, viên chức của trường hiện nay là 366 người, trong đó có 261 cán bộ
giảng dạy với cơ cấu trình độ: 01 GS, 12 PGS, 61 tiến sĩ và TSKH, 192 thạc sĩ và 120
Giảng viên chính.
Trường Đại học Sư phạm là cơ sở giáo dục trực thuộc Đại học Đà nẵng có sứ mạng,
chính sách chất lượng, tầm nhìn, chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:
1.1.2. Sứ mạng của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên,
cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ khoa học chất lượng cao gắn với nhu cầu phát triển
nguồn nhân lực của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước, là cơ sở nghiên cứu
khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực khoa học giáo
dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước và góp phần đưa nền giáo dục Việt Nam ngang tầm các nước tiên
tiến trong khu vực và trên thế giới.
1.1.3. Chính sách chất lượng của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Với phương châm chất lượng là nền tảng, đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững,
tập thể cán bộ, viên chức và giảng viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng cam
kết không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mang đến cho người học những
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cơ hội, điều kiện tốt nhất để phát huy tiềm năng sáng tạo, tự giác, tích cực rèn đức luyện
tài để lập thân, lập nghiệp, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân:
Mọi hoạt động trong Nhà trường đều hướng vào người học, xây dựng môi trường
giáo dục dân chủ, công khai, minh bạch, thân thiện và chuyên nghiệp.
Dạy tốt, học tốt, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Tích cực, chủ động, sáng tạo, không ngừng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm giáo
dục trong nước và quốc tế.
Luôn đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, công tác đào tạo và
nghiên cứu khoa học.
Thường xuyên và kịp thời triển khai ứng dụng các thành tựu mới nhất của khoa
học, công nghệ để phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Nhà
trường.
1.1.4. Tầm nhìn của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nhà trường cung cấp cho người học một môi trường giáo dục dân chủ, công khai,
minh bạch, thân thiện và có tính chuyên môn cao, đảm bảo cho người học sau khi tốt
nghiệp có đủ năng lực làm việc, kỹ năng hợp tác, hội nhập đáp ứng yêu cầu ngày càng
cao của xã hội hiện đại.
Đến năm 2025, trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng trở thành một cơ sở đào
tạo, nghiên cứu có chất lượng và uy tín cao trong nước và thế giới.
1.1.5. Chức năng, nhiệm vụ của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp.
- Đào tạo cử nhân khoa học và sau đại học.
- Giảng dạy các môn khoa học cơ bản và khoa học xã hội - nhân văn cho các
trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm phục vụ nhu cầu phát triển
KT-XH của các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên.
1.2. NHU CẦU ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Trong quá trình phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã
hội, kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông đóng vai trò quan
trọng. Do vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và đưa ra nhiều
chủ trương về phát triển các chuẩn kỹ năng về sử dụng CNTT đối với nguồn nhân lực.
Phát triển chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT phù hợp với chiến lược phát triển CNTT Truyền thông (TT) của Chính phủ (QĐ số 1755/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đưa Việt Nam
sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”); Quyết định số
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733/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng: Kế hoạch phát triển
nguồn nhân lực CNTT-TT thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.
Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ
Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng,
phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập
quốc tế; thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ Giáo dục
và Đào tạo đã ra công văn số 5444/BGDĐT-GDĐH ngày 16/11/2017 hướng dẫn cơ chế
đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 để
đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.
Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực CNTT để chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực trong quá trình đào tạo là điều
kiện bắt buộc để được thực hiện cơ chế đặc thù này.
Trong nhiều năm qua, công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT còn
nhiều hạn chế về cả số lượng và chất lượng, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao
động của các doanh nghiệp, các đơn vị nhà nước, hành chính sự nghiệp.
Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung có vị trí địa lý và
vị trí chiến lược quan trọng cho quá trình phát triển của đất nước ở tất cả các lĩnh vực, ngành
nghề. Để thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2025 là trở thành vùng động lực thúc đẩy
phát triển KT-XH cho Việt Nam, đầu mối trung chuyển và trung tâm giao thương, chế biến
của vùng Mê Kông lớn và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khu vực miền Trung – Tây
Nguyên cần phải tập trung nguồn nhân lực, vốn và công nghệ nhằm vượt qua những rào cản,
khai thác tốt tiềm năng, phát huy thế mạnh, tận dụng tối đa lợi thế để phát triển nhanh và bền
vững. Trong đó, việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT là một trong những điều kiện tiên quyết
phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội. Để đảm bảo đào tạo được nguồn nhân lực
giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ thì việc mở rộng áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo nguồn
nhân lực CNTT là điều nhu cầu không thể thiếu.
1.3. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
1.3.1. Hoạt động đào tạo
Về công tác đào tạo, trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN đang đào tạo 12 chuyên
ngành thuộc khối Cử nhân sư phạm, 17 chuyên ngành thuộc khối Cử nhân khoa học. Đối
với đào tạo sau đại học, Trường đang đào 11 chuyên ngành cao học gồm: Hóa hữu cơ,
Quản lý giáo dục, Phương pháp toán sơ cấp, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học, Sinh thái
học, Toán giải tích, Đại số và lý thuyết số, Hệ thống thông tin và Phương pháp giảng dạy
bộ môn Vật lý; và 02 chuyên ngành Tiến sĩ: Hóa hữu cơ và Ngôn ngữ học.
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Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng có lịch sử hơn 40 năm đào tạo
giáo viên các cấp học. Việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cấp là một trong những
định hướng chiến lược của Nhà trường trong kế hoạch phát triển nhà trường. Trường đã
được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng theo Quyết định số 3811 QĐ-BGD&ĐT
ngày 01/09/2010; Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên TCCN theo Quyết định số 4167/QĐBGDĐT ngày 01/10/2016; Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập theo Quyết định số
5205/QĐ-BGDĐT ngày 04/11/2016. Bên cạnh đó, Trường Đại học Sư phạm - Đại học
Đà Nẵng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho nhiệm vụ là 1 trong 7 trường sư phạm
trọng điểm trong việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu
cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc
tế.
Đến thời điểm năm 2017, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN đang đào tạo hơn 7000
sinh viên bậc đại học hệ chính quy, 631 học viên sau đại học, 44 sinh viên Lào và 05 sinh
viên các nước khác.
1.3.2. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT
Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN được thành lập ngày 19/02/2004, có
tiền thân là khoa Toán – Tin. Khoa Toán – Tin được tách ra thành hai khoa, đó là khoa Toán
và khoa Tin học.
Từ khi thành lập đến nay, khoa Tin học đã phụ trách giảng dạy hơn 60 học phần cho
bậc đào tạo đại học và hơn 20 học phần cho bậc đào tạo cao học của Đại học Đà Nẵng.
Căn cứ vào nhu cầu nguồn nhân lực thuộc khối ngành khoa học Công nghệ thông
tin và Sư phạm Tin học, từ năm học 2004, khoa Tin học được giao nhiệm vụ xây dựng
khung chương trình và phụ trách đào tạo 02 chuyên ngành ở bậc đại học gồm Cử nhân
Công nghệ thông tin và Sư phạm Tin học. Từ năm học 2014, khoa Tin học được giao
nhiệm vụ xây dựng khung chương trình và phụ trách đào tạo Thạc sĩ Hệ thống thông
tin. Đến năm 2017, khoa Tin học được giao nhiệm vụ phụ trách đào tạo Tiến sĩ Hệ
thống thông tin.
Ngoài ra, hàng năm khoa Tin học còn đảm nhận đào tạo và tổ chức thi sát hạch Tin
học cơ sở cho hơn 700 sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
a) Chuyên ngành Cử nhân Công nghệ thông tin
Chuyên ngành Cử nhân Công nghệ thông tin được bắt đầu đào tạo từ năm 2004 tại
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, do khoa Tin học phụ trách đào tạo. Đến
nay, đã có 17 khoá tuyển sinh hệ chính quy dài hạn 4 năm và 4 khóa đào tạo chính quy
liên thông từ bậc cao đẳng. Đã có trên 2.600 sinh viên chính quy dài hạn và hơn 500 sinh
viên hệ liên thông đã tốt nghiệp. Số sinh viên ra trường công tác ở hầu hết các đơn vị
kinh tế - xã hội ở miền Trung – Tây Nguyên.
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Mục tiêu trọng tâm của chuyên ngành Cử nhân Công nghệ thông tin là đào tạo các
cử nhân có năng lực về mặt lý thuyết và kỹ năng thực hành trong các lĩnh vực: i) thực
hiện, phác thảo và nâng cao hệ thống phần mềm dựa trên cơ sở máy tính; ii) đánh giá hệ
thống máy tính theo các thuộc tính chất lượng nói chung và các khả năng ứng dụng để
giải quyết vấn đề thực tế; iii) sử dụng các nguyên tắc quản lý có hiệu lực các thông tin, tổ
chức thông tin và năng lực thu hồi thông tin cho các loại thông tin khác nhau, kể cả văn
bản, hình ảnh, âm thanh và băng hình; iv) áp dụng các nguyên lý về sự giao tiếp ngườimáy để đánh giá và thiết kế một đối tượng lớn các sản phẩm dựa trên sử dụng giao diện
chung, các trang web và hệ thống truyền thông; v) sử dụng các công cụ thiết kế và xây
dựng các phần mềm cho máy tính để giải quyết các vấn đề thực tiễn; vi) thao tác các công
cụ máy tính và sử dụng hệ thống phần mềm một cách hiệu quả.
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm những công việc có liên quan đến công
nghệ thông tin tại các cơ sở, các trung tâm tin học và phát triển phần mềm trong cả nước;
công tác giảng dạy tin học tại các trường phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp,
các trường đại học và cao đẳng trong cả nước nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình
độ, năng lực và được bổ sung thêm kiến thức về nghiệp vụ sư phạm; công tác nghiên cứu
tại các trung tâm, viện nghiên cứu công nghệ thông tin; chuyên viên và quản lý tại các bộ
phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các
cơ sở khác trong xã hội.
b) Chuyên ngành Sư phạm Tin học
Chuyên ngành Sư phạm Tin học được bắt đầu đào tạo từ năm 2005 tại Trường Đại
học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, do khoa Tin học phụ trách đào tạo. Đến nay, đã có 16
khoá tuyển sinh hệ chính quy dài hạn 4 năm và 4 khoá đào tạo chính quy liên thông từ
bậc cao đẳng. Đã có trên 600 sinh viên chính quy dài hạn và hàng trăm sinh viên hệ liên
thông đã tốt nghiệp. Số sinh viên ra trường công tác ở hầu hết các trường trung học phổ
thông và một số lớn tại các đơn vị kinh tế - xã hội ở miền Trung – Tây Nguyên. Đây cũng
là nguồn tuyển sinh cho ngành Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tin học.
Với chương trình đào tạo được thiết kế bao gồm 135 tín chỉ, trong đó, khối kiến
thức tin học chiếm 75 tín chỉ, được giảng dạy trong 25 học phần (tính theo số học phần tự
chọn tối thiểu), người học hoàn toàn đủ khả năng chuyên môn để tiếp nhận các kiến thức
chuyên ngành Hệ thống thông tin ở bậc cao học. Trong trường hợp cần thiết, họ chỉ cần
học bổ sung khoảng 3-5 học phần để có thể được chấp nhận. Ngày nay, hệ thống thông
tin trong giáo dục và đào tạo là lĩnh vực rất quan trọng, được quan tâm nghiên cứu rất
mạnh và ứng dụng ở các nước có nền giáo dục phát triển, chẳng hạn như Nhật Bản, Mỹ
và các nước Tây Âu, Bắc Âu.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tin học, người học có thể làm công tác
giảng dạy các môn tin học ở trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp; công
tác giảng dạy môn tin học ở trường cao đẳng, đại học; nghiên cứu viên trong các trường
đại học hay viện nghiên cứu có liên quan đến công nghệ thông tin; các vị trí công tác cụ
thể: lập trình viên, phân tích viên, thiết kế chương trình và dữ liệu, quản trị các hệ cơ sở
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dữ liệu (CSDL), kiểm thử viên phần mềm, nghiên cứu viên; sử dụng tin học để làm việc
trong các tổ chức hành chính, kinh tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ
sở giáo dục và đào tạo.
c) Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin
Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin được bắt đầu đào tạo từ năm 2014 tại
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, do khoa Tin học phụ trách đào tạo. Đến
nay, đã có 04 khoá tuyển sinh với hơn 20 học viên đã tốt nghiệp. Số học viên hầu hết
đang công tác tại các đơn vị kinh tế - xã hội ở miền Trung – Tây Nguyên.
Mục tiêu của chuyên ngành Thạc sĩ Hệ thống thông tin là đào tạo nhân lực, nâng
cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm
mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội
nhập quốc tế.
d) Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin
Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin được bắt đầu đào tạo từ năm 2017 tại
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, do khoa Tin học phụ trách đào tạo. Hiện tại
đâng có 03 nghiên cứu sinh đang tham gia học tập và nghiên cứu tại khoa Tin học.
1.4. LÝ DO ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Chính phủ các nước đặc biệt quan tâm đến việc
tổ chức đào tạo, sát hạch và đối chiếu kết quả giữa các quốc gia thông qua các chuẩn kiến
thức, kỹ năng về CNTT. Đồng thời, các tổ chức chuyên trách kiểm định chất lượng nguồn
nhân lực đã được thành lập ở các nước này. Cuối năm 2009, Hàn Quốc đã tổ chức một hội
nghị quốc tế về đánh giá chất lượng nhân lực CNTT giữa các nước châu Á.
Hiện nay, thị trường nhân lực CNTT Việt Nam đang đòi hỏi một nguồn cung rất lớn
không chỉ từ phía các doanh nghiệp CNTT trong nước mà cả các doanh nghiệp CNTT nước
ngoài, đặc biệt khi Việt Nam đã tham gia vào WTO. Phần lớn các doanh nghiệp, đơn vị sử
dụng nhân lực CNTT hiện nay khi tuyển dụng chỉ có thể căn cứ vào hệ thống văn bằng,
chứng chỉ do cơ sở đào tạo cấp. Tuy nhiên, có một thực tiễn ở nước ta hiện nay là: mặc dù có
nhiều trường khác nhau đào tạo CNTT nhưng nhiều kỹ sư CNTT khi tốt nghiệp không thể
làm việc theo chuyên ngành đã được đào tạo. Để tuyển dụng nhân lực theo đúng nhu cầu,
hầu hết các cơ quan sử dụng nhân lực đều phải kiểm tra, đào tạo lại.
Do sự khác nhau về hiện trạng và yêu cầu thị trường nhân lực CNTT nên không thể áp
dụng một cách rập khuôn các chuẩn quốc tế vào toàn bộ hệ thống đào tạo và sử dụng nhân
lực CNTT ở Việt Nam. Trên cơ sở tham khảo các chuẩn quốc tế, cần phải xây dựng một
hệ thống chuẩn CNTT riêng, phù hợp với đặc thù Việt Nam để thống nhất áp dụng. Khi
đánh giá chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài và chứng chỉ CNTT trong nước, chuẩn
kỹ năng về CNTT sẽ đóng vai trò cầu nối, là cơ sở để đối chiếu, công nhận tương đương.
Nhân lực Việt Nam đạt chuẩn được thừa nhận trên trường quốc tế, có thể tự tin tham gia
vào thị trường lao động quốc tế. Các doanh nghiệp Việt Nam có tỷ lệ nhân lực đạt chuẩn
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cao dễ dàng hơn trong việc chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn ra mở rộng thị
trường ở nước ngoài.
Để đạt mục tiêu tạo ra 1 triệu lao động CNTT vào năm 2020 theo tinh thần của Đề án
đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông, chắc chắn sẽ cần một
khoản đầu tư lớn cho việc phát triển nguồn nhân lực CNTT trong thời gian tới. Xây dựng và
ban hành chuẩn kỹ năng CNTT là cần thiết và cấp bách để các cơ sở đào tạo chủ động định
hướng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Với việc áp
dụng hệ thống chuẩn kỹ năng CNTT, các bên tham gia thị trường lao động CNTT đều chủ
động kế hoạch phát triển của mình. Cơ quan quản lý nhà nước về CNTT sẽ nắm được bức
tranh tổng thể chính xác để xây dựng và điều chỉnh chiến lược phát triển ngành nhằm đáp
ứng được nhu cầu của thị trường nhân lực CNTT. Đồng thời, chuẩn kỹ năng CNTT nêu ra
yêu cầu phẩm chất công việc đối với từng lĩnh vực nghề nghiệp đặc thù của CNTT, làm sở
cứ trong tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ nhân lực CNTT phù hợp nhất.
Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung có vị trí địa lý
và vị trí chiến lược quan trọng cho quá trình phát triển của đất nước ở tất cả các lĩnh vực,
đặc biệt là lĩnh vực CNTT và truyền thông. Để thực hiện chiến lược phát triển đến năm
2025 là trở thành vùng động lực thúc đẩy phát triển KT-XH cho Việt Nam, đầu mối trung
chuyển và trung tâm giao thương, chế biến của vùng Mê Kông lớn và khu vực châu Á Thái Bình Dương, khu vực miền Trung – Tây Nguyên cần phải tập trung nguồn nhân lực,
vốn và công nghệ nhằm vượt qua những rào cản, khai thác tốt tiềm năng, phát huy thế
mạnh, tận dụng tối đa lợi thế để phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, việc đào tạo
nguồn nhân lực đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT là một trong những điều kiện tiên
quyết phục vụ cho quá trình phát triển.
Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng có lịch sử 40 năm đào tạo giáo
viên các cấp học. Việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cấp là một trong
những định hướng chiến lược của Nhà trường trong kế hoạch phát triển nhà trường. Nhà
trường hiện đang có khoa Tin học với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
CNTT cho xã hội.
Bên cạnh đó, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng được Bộ Giáo dục và
Đào tạo giao cho nhiệm vụ là 1 trong 7 trường sư phạm trọng điểm trong việc đổi mới
căn bản và toàn diện giáo dục sau năm 2015 theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày
4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNHHĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
Căn cứ theo công văn số 5444/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ngày 16/11/2017 về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực
CNTT trình độ đại học, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Sư
phạm – Đại học Đà Nẵng được đào tạo ngày CNTT trình độ đại học theo cơ chế đặc thù
là nhu cầu cấp thiết ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
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PHẦN 2. NĂNG LỰC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ

2.1. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO
Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN đã được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo và cấp
bằng Cử nhân Công nghệ thông tin, Cử nhân Sư phạm Tin học, Thạc sĩ Hệ thống thông
tin và Tiến sĩ Hệ thống thông tin. Trường tiếp tục lập đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào
tạo ngành CNTT trình độ đại học theo công văn số 5444/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ngày 16/11/2017 nhằm đào tạo nguồn nhân lực CNTT đáp ứng nhu cầu
phát triển kinh tế xã hội.
Với đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ có chuyên môn cao, có kinh nghiệm về phương pháp
giảng dạy, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN khẳng định có đủ năng lực đào tạo, đóng
góp sức mình trong sự nghiệp đổi mới và phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh công cuộc
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bảng 1. Danh sách giảng viên tham gia đào tạo
Chức
Họ và tên, năm sinh, chức vụ danh khoa
Stt
học, năm
hiện tại
phong
Trần Quốc Chiến
1.

1953, Trường Đại học Sư
phạm, ĐHĐN

Phó giáo
sư, 2001

Học vị,
nước, năm
tốt nghiệp
Tiến sĩ
khoa học,
Tiệp khắc,

Ngành,
chuyên
ngành

Khoa học
máy tính

1991
Lê Văn Sơn
2.

1948, Trường Đại học Sư
phạm, ĐHĐN
Huỳnh Công Pháp

3.

4.

5.

1977, Trường Cao đẳng
CNTT, ĐHĐN
Võ Trung Hùng
1968, Đại học Đà Nẵng

Phó giáo
sư, 2000

Tiến sĩ,
Nga, 1978

Khoa học
máy tính

Phó giáo
sư, 2016

Tiến sĩ,

Khoa học
máy tính

Phó giáo
sư, 2007

Pháp, 2010
Tiến sĩ,
Pháp, 2004

Nguyễn Trần Quốc Vinh

Tiến sĩ,

1977, Trưởng khoa, Trường
Đại học Sư phạm, ĐHĐN

Ukraine,
2006
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Khoa học
máy tính
Công nghệ
thông tin

Học phần dự
kiến đảm
nhiệm

Phạm Anh Phương
6.

Tiến sĩ,
Việt Nam,
2010

Công nghệ
thông tin

1978, Giảng viên,Trường
Đại học Sư phạm, ĐHĐN

Tiến sĩ,
Việt Nam,
2015

Công nghệ
thông tin

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Tiến Sĩ,

1984, Giảng viên, Trường
Đại học Sư phạm, ĐHĐN

Hàn Quốc,

1974, Phó Trưởng khoa,
Trường Đại học Sư phạm,
ĐHĐN
Nguyễn Đình Lầu

7.

8.

2015

Nguyễn Hoàng Hải
9.

1986, Trưởng Bộ môn,
Trường Đại học Sư phạm,
ĐHĐN
Vũ Thị Trà

10.

1977, giảng viên, Trường
Đại học Sư phạm, ĐHĐN

1981, giảng viên, Trường
Đại học Sư phạm, ĐHĐN

Thạc Sĩ,
Việt Nam,

1979, giảng viên,
Trường Đại học Sư phạm,
ĐHĐN

2008
Thạc Sĩ,
Việt Nam,

1989, giảng viên,
Trường Đại học Sư phạm,
ĐHĐN

2013
Thạc Sĩ,
Việt Nam,

Lê Thành Công
15.

Công nghệ
thông tin

2008

Hồ Ngọc Tú
14.

Tiến sĩ,
Tiệp khắc,
2006

Thạc Sĩ,
Việt Nam,

1981, giảng viên chính,
Trường Đại học Sư phạm,
ĐHĐN
Trần Uyên Trang

13.

Công nghệ
thông tin

2008

Phạm Dương Thu Hằng
12.

Tiến sĩ,
Việt Nam,
2013

Thạc Sĩ,
Việt Nam,

Nguyễn Thanh Tuấn
11.

Công nghệ
thông tin

1983, giảng viên, Trường
Đại học Sư phạm, ĐHĐN

2005
12

Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin

Lê Viết Chung
16.

Thạc Sĩ,
Việt Nam,

1964, giảng viên chính,
Trường Đại học Sư phạm,
ĐHĐN

1995

Lê Văn Mỹ
17.

Thạc Sĩ,
Việt Nam,

1971, giảng viên, Trường
Đại học Sư phạm, ĐHĐN

2008

Trần Văn Hưng
18.

Thạc Sĩ,
Việt Nam,

1980, giảng viên, Trường
Đại học Sư phạm, ĐHĐN

2008

Đoàn Duy Bình
19.

Thạc Sĩ,
Việt Nam,

1975, giảng viên, Trường
Đại học Sư phạm, ĐHĐN

2009

Ngô Đình Thưởng
20.

Thạc Sĩ,
Việt Nam,

1958, giảng viên, Trường
Đại học Sư phạm, ĐHĐN

2002

Đặng Hùng Vĩ
21.

Tiến sĩ,
Việt Nam,

1980, Trường Đại học Sư
phạm, ĐHĐN

2018

Nguyễn Đỗ Công Pháp
22.

Thạc Sĩ,
Hàn Quốc,

1989, giảng viên, Trường
Đại học Sư phạm, ĐHĐN

2017

Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin

Bảng 2. Danh sách chuyên gia ở các doanh nghiệp tham gia đào tạo
Stt

1.

Họ và tên, năm sinh, đơn vị
hiện tại

Học vị,
nước, năm
tốt nghiệp

Nguyễn Văn Vương

Thạc sĩ,

1991, Công ty Hương Việt

Việt Nam,

Ngành,
chuyên ngành

Hệ thống
thông tin

Học phần dự kiến đảm
nhiệm
- Hệ QT CSDL
- Lập trình di động

2016

2.

Trần Xuân Vũ

Cử nhân,

1978, Green Global
Company

Việt Nam,
2000
13

Công nghệ
thông tin

- Quản trị dự án phần
mềm
- Phân tích thiết kế hệ
thống

3.

4.

5.

Hoàng Phương Dung

Thạc sĩ,

1985, Green Global
Company

Việt Nam,

Lê Văn Diện

Cử nhân,
Việt Nam,
2011

1982, FPT Software

Công nghệ
thông tin

2015

Nguyễn Đức Tài

Thạc sĩ,

1988, GameLoft

Việt Nam,

Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin

- Lập trình di động
- Phân tích thiết kế hệ
thống

- Java cơ bản
- Java nâng cao
Đồ họa máy tính

2016

6.

Phạm Thị Hằng

Cử nhân,

1991, GameLoft

Việt Nam,

Lập trình di động
Toán - tin

2016

7.

Nguyễn Thanh Yên Tùng

Kỹ sư,

1983, Axon Active

Việt Nam,

Công Nghệ Phần Mềm

Công nghệ
thông tin

2006
Nguyễn Thái Hoàng
8.

9.

1978, Axon Active

Thạc sĩ,
Việt Nam,
2012

Phạm Quang Phương

Thạc sĩ,

1991, Axon Active

Singapore,

Công nghệ
thông tin

Công Nghệ Phần Mềm

Công nghệ
thông tin

2015

10.

Võ Đình Lưu

Kỹ sư,

1984, Enclave

Việt Nam,

Công nghệ
thông tin

2007

11.

Lê Phước Đạt

Kỹ sư,

1977, Enclave

Việt Nam,

Công nghệ
thông tin

2003
Trần Anh Tú
12.

1991, Enclave

Thạc sĩ,
Việt Nam,
2018
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Công Nghệ Phần Mềm

Khoa học
máy tính

2.2. DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP HỢP TÁC ĐÀO TẠO
Bảng 3. Danh sách các doanh nghiệp hợp tác đào tạo
STT
1.
2.
3.
4.

Tên doanh nghiệp
Công ty Axon Active

Công ty Logigear
Công ty FPT Software Đà
Nẵng
Công ty Agility

5.

Công ty Enclave

6.

Công ty Toàn cầu xanh

7.
Công ty Gameloft

Địa chỉ
Tòa nhà PVcomBank, Tầng 13th, Đường 30/4, Q.
Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tầng 7 - 8, tòa nhà VNPT số 346 đường 2.9, Q.
Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
Tòa nhà FPT, đường số 1 khu công nghiệp An
Đồn - An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
604, Đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam,
Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
453-455 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng
Tầng 1&6, Tòa nhà Agribank, 228 đường 2/9, Đà
Nẵng, Việt Nam
Tầng 3A,10,11&12 Tòa nhà Indochina
RivesideTowers,74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu,
Thành phố Đà Nẵng
Tầng 6, Toà nhà VTN3, Đường Số 3 khu công
nghiệp An Đồn - An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà
Nẵng

8.

Công ty Asiantech

9.

Công ty Cosmo Medical 10th Floor, Da Nang Software Park,
No.2 QuangTrung str.,Hai Chau District, Da Nang
Technology
City

10.

Công ty mgm

7 Pasteur, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

11.

Công ty Framgia

12.

Công ty Code Engine Studio

13.

Công ty Unitech

6F, Vinh Trung Plaza, 255~257 Hung Vuong Str.,
Vinh Trung ward, Thanh Khe district, Da Nang
59A Lê Lợi, P.Thach Thang, Q.Hải Châu, Tp.Đà
Nẵng
Tầng 07 Công viên phần mềm Đà Nẵng - Số 02
Quang Trung, TP Đà Nẵng

14.

Công ty
Global Cybersoft

5th floor, VNPT Building, 346 đường 2-9

2.3. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
2.3.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ dạy học
Tổng diện tích phòng học hiện nay của Trường là 19.526 m2, đạt tỷ lệ 3,0 m2/1 SV;
bao gồm 107 phòng học, trong đó có 10 giảng đường lớn có từ 100 - 150 chỗ ngồi, 1
giảng đường lớn 600 chỗ, được trang bị đủ hệ thống thiết bị âm thanh để phục vụ cho
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việc giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên. Đặc biệt, nhiều phòng học của
trường được thiết kế và bố trí sử dụng dưới hình thức phòng đa chức năng phục vụ việc
học tập, nghiên cứu và khai thác thông tin với các công nghệ nghe nhìn và thiết bị mạng
hiện đại, giúp học viên cập nhật các thông tin mới nhất trong lĩnh vực khoa học giáo dục
trong và ngoài nước thông qua việc khai thác các thư viện điện tử, cũng như xử lý các số
liệu nghiên cứu bằng phần mềm ứng dụng thích hợp. Tổng số máy tính toàn Trường hiện
có 860 máy gồm có 460 máy để bàn, 400 máy xách tay; trong đó có 177 máy phục vụ
công tác quản lý và 683 máy được trang bị tại 13 phòng máy tính được nối mạng gồm: 3
phòng máy tính chuyên ngành (1 phòng trang bị máy tính để bàn và 2 phòng trang bị máy
xách tay) dành cho Khoa Tin học; 6 phòng máy tính dùng chung cho tất cả các ngành học
trong đó 2 phòng máy tính dành cho Thư viện với 52 máy tính để bàn; 2 phòng máy xách
tay được trang bị bằng máy tính xách tay năm 2012 với 120 máy Dell core i3 để phục vụ
cho sinh viên học tập, hoạt động khảo thí và đổi mới PPGD; 4 phòng máy tính xách tay
đầu tư năm 2014 đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, 3 phòng máy tính để bàn và máy xách
tay dùng chung cho các môn thực hành tin học.
Bảng 3. Danh mục phòng học, giảng đường, trang thiết bị phục vụ giảng dạy

Số
TT

Loại phòng học
(Phòng học, giảng
Số
đường, phòng học
lượng
đa phương tiện,
phòng máy tính…)

Diện tích
(m2)

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ
giảng dạy
Tên thiết bị

Projector
Wifi, Ampli
Bảng tương tác

1

Phòng học tương
tác

Máy chiếu vật thể
4

45

LCD 70” tương

Số
lượng

Phục vụ học
phần/môn
học

04

Tất cả các
học phần

04

Tất cả các
học phần

04

Tất cả các
học phần

04

Tất cả các
học phần

04

Tất cả các
học phần

tác
Bục có máy tính
tương tác
Camera tự dò tìm
Ghế đơn
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04

Tất cả các
học phần

04

Tất cả các
học phần

04

Tất cả các
học phần

01

Projector
2

Phòng Hội thảo
tầng 3 nhà A5

1

90

học phần

Wifi, Ampli
LCD 70”

3

4

5

6

Phòng chuyên đề
A2

Phòng chuyên đề
A3

Phòng chuyên đề
A5
Phòng chuyên đề
B1

40
Wifi, Ampli
Projector

1

40
Wifi, Ampli
Projector

1

45
Wifi, Ampli

1

35

Projector
Wifi, Ampli

7

Phòng máy tính

Tất cả các
học phần

02

Tất cả các

01

Tất cả các
học phần

01

Tất cả các
học phần

02

Tất cả các
học phần

02

Tất cả các
học phần

01

Tất cả các
học phần

01

Tất cả các
học phần

04

Tất cả các
học phần

04

Tất cả các
học phần

Toàn bộ máy tính
kết nối internet
07

8

01

học phần

Projector
1

110

Phòng Hội thảo
tầng 3 nhà A
01

90

Projector

01

Wifi, Ampli

01

Projector

01

Wifi, Ampli

01

LCD’’

02

Bục
có
tương tác

Tất cả các

máy

Tất cả các
học phần

Tất cả các
học phần

01

Ngoài ra, Trường cũng đã xây dựng xong khu giảng đường 5 tầng nhà A6 (2017)
với rất nhiều trang thiết bị hiện đại, bao gồm:
- 02 phòng 200 chỗ ngồi: bục giảng dạy điện tử, máy chiếu mạnh, máy tính học tập,
phần mềm quản lý, Micro hội thảo…;
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- 02 phòng 80 chỗ ngồi: hệ thống bảng trượt, bảng tương tác, bàn ghế linh hoạt;
- 04 phòng phương pháp dạy học: hệ thống hệ thống bảng trượt, bảng tương tác,
máy tính bảng, phần mềm quản lý, bàn ghế linh hoạt.
2.3.2. Phòng thí nghiệm, Trường thực hành Sư phạm
Trường có 21 phòng thí nghiệm và thực hành. Các phòng thí nghiệm chủ yếu được
bố trí ở các tòa nhà cao tầng kiên cố, có đủ ánh sáng, điện, nước, quạt thông gió, điều hòa
không khí đảm bảo an toàn cho thầy và trò làm việc và học tập. Trong đó có 3 phòng thí
nghiệm của khoa Vật lý và khoa Hóa học được đầu tư thiết bị hiện đại với mức kinh phí
hơn 6 tỷ đồng vào năm 2009 và 02 phòng thi nghiệm Khoa Sinh – Môi Trường được đầu
tư thiết bị hiện đại với tổng kinh phí 7,5 tỷ năm 2012 . Trường có 6 phòng máy tính nối
mạng với số lượng 500 máy để phục vụ cho sinh viên học tập. Trong mỗi phòng máy tính
có đủ hệ thống đèn chiếu, máy tính xách tay, hệ thống điều hòa không khí và bố trí cán
bộ quản lý thiết bị thực hành phù hợp với chuyên môn đào tạo. Có nhiều phòng
Mulitimedia được trang bị máy tính thế hệ mới, màn hình phẳng được kết nối liên thông,
interrnet để sinh viên học tập và thực hành.
2.3.3. Thư viện, giáo trình, sách phục vụ bồi dưỡng
Thư viện của Trường hiện đặt tại tòa nhà 2 tầng nằm trong khuôn viên của Trường.
Thư viện có hệ thống phòng đọc, phòng mượn, phòng nghiệp vụ thông tin thư mục và
kho lưu trữ sách, tài liệu riêng biệt. Thư viện của Trường đã có nhiều đóng góp tích cực
có hiệu quả vào công tác đào tạo, NCKH của CBGV và SV Nhà trường.
Hiện nay, Thư viện có 9.065 đầu sách, với số lượng là 89.711 bản (bao gồm sách
tiếng Việt và sách tiếng nước ngoài) và có đủ các loại báo ngày, báo tuần cũng như các
loại tạp chí chuyên ngành để phục vụ theo nhu cầu của bạn đọc. Với số lượng bản sách và
đầu sách của Thư viện, số đầu sách theo ngành học của Trường đáp ứng được yêu cầu
học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.
Thư viện của Trường đã kết nối với nhiều Thư viện của các trường Đại học trong
nước, đặc biệt là với Trung tâm Thông tin Học liệu của ĐHĐN để khai thác, cập nhật các
tài liệu và thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập của sinh viên và cán bộ giảng
dạy trong Trường. Thư viện đã có những cơ sở dữ liệu điện tử trong và ngoài nước nhằm
nâng cao việc tìm kiếm thông tin cho bạn đọc hơn như: Cơ sở dữ liệu Wiley-Blackwell,
CSDL sách điện tử World Scientific, CSDL của Cengage, CSDL ARDI, Thư viện giáo
trình điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tailieu.vn
- Tổng số diện tích thư viện: 995 m2, trong đó diện tích phòng đọc: 800 m2
- Số chỗ ngồi: 500
- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 40
- Phần mềm quản lý thư viện (có/không): Có (Ilib ver 4.1 do CMC cung cấp).
- Thư viện điện tử (có/không): Có (Tài liệu nội sinh, cơ sở dữ liệu ARDI và cơ sở
dữ liệu Trung tâm học liệu. Số lượng sách, giáo trình điện tử: 9.143).
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2.3.4. Tiềm lực CNTT phục vụ đào tạo
Trong định hướng phát triển của mình, ngoài việc tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa
học, Trường đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ theo hướng ứng
dụng vào CNTT để đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, trong đó eLearning là một trong những định hướng phát triển chính. Trường đã nghiên cứu nhiều
hình thức GD&ĐT phổ biến như Giáo dục từ xa (gồm cả giáo dục mở; dạy từ xa; học từ
xa; đào tạo từ xa; hoặc giáo dục ở xa) với các biến thể Giáo dục từ xa tương tác
(Interactive/Synchronous - người dạy và người học có tương tác qua lại, trao đổi thông
tin, kiểm tra thông tin thông qua các phương tiện truyền thông tin) và Giáo dục từ xa
không tương tác (Non- Interactive/synchronous - người dạy và người học không có mối
tương tác trao đổi thông tin với nhau); Đào tạo trực tuyến (hay Học tập trực tuyến Online Learning) với các biến thể như e-Learning; M-learning (Mobile Learning), ULearning (Ubiquitous Learning).
Trên cơ sở đó, Nhà trường đã xây dựng bị hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS
(Learning Management System). Sau nhiều năm vận hành ổn định, hệ thống đã và đang
phát huy tính tiện ích của nó. Tất cả các khoa trong Trường đều quản lý học tập thông
qua hệ thống e-Learning: http://ued.edu.vn…
Trong 10 năm qua, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN đã xây dựng lộ trình để đầu
tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ giảng viên để đáp ứng tốt việc sử dụng
e-Learning phục vụ đào tạo và bồi dưỡng GV&CBQLCSGD với số lượng lớn, cụ thể các
thiết bị Trường hiện có như sau:
2.3.4.1. Về cơ sở vật chất
- Video conference (2011) - Hệ thống truyền hình trực tiếp các đầu cầu:
Trong năm 2011, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN được Bộ trang bị hệ thống dạy học
qua mạng trong gói dự án phát triển Trung học phổ thông và Trung cấp chuyên nghiệp,
tiền thân của gói dự án này có tên “Phòng học e-Learning”. Đây là hệ thống hội nghị
truyền hình của Sony, được xem là hiện đại nhất trong giai đoạn hiện nay. Giảng viên chỉ
cần giảng dạy tại phòng học bất kỳ, hình ảnh và bài giảng có thể được truyền đến 5 đầu
cầu, cùng một lúc giảng viên có thể giảng dạy cho hơn 2000 sinh viên. Việc trao đổi thắc
mắc giữa sinh viên tại các đầu cầu với giảng viên diễn ra trôi chảy như chung một lớp.
Hệ thống truyền hình trực tiếp này không chỉ sử dụng được trong nước mà có thể truyền
hình, kết nối với nước ngoài. Đầu năm 2014, Nhà trường đã tiến hành dạy học trực tuyến
từ Mỹ, Nhật Bản… bởi các giáo sư có uy tín về chuyên môn và đã nhận được nhiều phản
hồi tích cực từ các đối tượng tham gia trên hệ thống.
- Phòng Studio (2012) – ghi hình, ghi âm bài giảng: Tại phòng Studio có các
trang thiết bị chuyên dùng: bộ trộn video, bộ trộn mix (audio, video…), hệ thống cách
âm, đèn chiếu sáng, 02 máy quay chuyên dụng, 10 máy quay tạo tư liệu, 04 mic chuyên
thu âm, hệ thống máy tính đủ mạnh dùng xử lý phim ảnh... Phòng Studio này vừa là nơi
thực hành của sinh viên ngành báo chí, đồng thời là nơi thu âm, thu hình bài giảng, xuất
bản các bài giảng e-Learning.
- Phòng tương tác, video tự dò tìm (2012) - truyền hình trực tiếp hình ảnh qua
mạng: Phòng tương tác bao gồm: LCD tương tác 70”, hệ thống màn hình lớn, camera có
thể dò tìm và ghi hình giảng viên để truyền trực tiếp hình ảnh người dạy đến người học
qua mạng. Trong nhiều năm qua, Trường đã sử dụng hệ thống này rất hiệu quả trong việc
triển khai tổ chức cho các lớp sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba kiến tập sư phạm ở các
trường phổ thông vệ tinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
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- Phòng Thực hành phương pháp dạy học (2010-2015) - trang bị các thiết bị
dạy học hiện đại: Hiện nay Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN có 08 phòng thực hành
phương pháp dạy học, được xây dựng từ năm 2010. Trang thiết bị cơ bản trong phòng
bao gồm: bảng tương tác, bảng trượt, máy chiếu vật thể, hệ thống trình chiếu và hệ thống
âm thanh, có thể tập huấn cùng lúc cho hơn 500 học viên.
- Phòng Điều khiển thiết bị (2015) - điều khiển các các thiết bị ở phòng học
được kết nối: Phòng được xây dựng với mục đích tạo thành trung tâm điều khiển camera
cho các lớp học phương pháp dạy học, bao gồm: 4 camera Model SNC-EP521 có thể
xoay 360o, 4 camera SNC-VB600B, 1 bàn điều khiển RM-NS1000 cùng với hệ thống
máy chủ, TV 49’’ quan sát sẽ giúp cho việc học tập qua mạng được dễ dàng thuận lợi.
- Phòng học, thi trực tuyến bằng máy tính có nối mạng internet: Từ năm 2010
đến nay, Trường đã trang bị 08 phòng máy tính xách tay đời mới và hệ thống máy chủ
mạnh được kết nối hệ thống học và thi trực tuyến. Nhà trường đã tổ chức thi sát hạch Tin
học đầu vào và đầu ra, thi kết thúc học phần qua hệ thống này. Hệ thống thi trắc nghiệm
trực tuyến, phát đề và thu bài thi thực hành tự động. Sau khi thi xong, hệ thống tự động
chấm điểm, hiển thị kết quả tức thì nhằm đảm bảo tính khách quan, đáp ứng đầy đủ nội
dung sát hạch và quy trình thực hiện.
- Hệ thống tương tác, chia sẻ: Từ năm 2007 đến nay, Nhà trường đã hợp tác với
Microsoft trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam để triển khai hệ thống Office 365. Thông
qua hệ thống này, Nhà trường tạo ra sự kết nối giữa người dạy và người học trong các
vấn đề thông báo và thiết lập lịch học. Có thể nói, cho đến thời điểm hiện tại Office 365
có thể ứng dụng để giảng dạy trực tuyến, có khả năng tương tác, chia sẻ cao giữa người
dạy và học theo thời gian thực.
Thực hiện theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT về việc triển khai chương trình “Trường
học kết nối” với mục đích tổ chức và quản lí các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng
GV&CBQLCSGD qua mạng; hỗ trợ và theo dõi hoạt động sinh hoạt tổ/nhóm chuyên
môn trong các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên về đổi mới chương
trình, nội dung, hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá... Nhà
trường chịu trách nhiệm về việc cung cấp tài khoản và tham gia tập huấn cho toàn giảng
viên của Trường cùng kết nối với hệ thống “Trường học kết nối”. Đây là môi trường để
giáo viên, giảng viên học hỏi, chia sẻ và giới thiệu cho các học sinh, sinh viên ngành sư
phạm – tương lai sẽ là lực lượng phát triển hệ thống để hướng đến một nền giáo dục tiên
tiến nhất.
Đặc biệt, Trường đã trang bị hệ thống máy chủ tiên tiến, UPS, máy phát điện,
mạng cáp quang hiện đại. Hệ thống máy chủ mới sẽ được vận hành vào đầu năm 2017 và
ảo hóa để mở rộng quy mô hệ thống e-Learning, dự kiến hệ thống đáp ứng trên 10.000
lượt truy cập mỗi ngày phục vụ nhu cầu đào tạo cho tất cả các hệ đào tạo của Nhà trường.
Nhà trường dự kiến sẽ kết nối đường truyền Internet Lease Line với các nhà cung cấp
dịch vụ, tối thiểu 100MB trong nước/10MB quốc tế để đáp ứng đủ nhu cầu dạy học trực
tuyến, từ xa thông qua hệ thống e-Learning. Với quy mô và lộ trình phát triển, đến năm
2018 Nhà trường sẽ hoàn thành việc xây dựng hệ thống e-Learning phục vụ đào tạo trực
tuyến cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên và cả nước với hằng trăm nghìn lượt truy
cập mỗi ngày.
Từ những nội dung nêu trên, có thể khẳng định rằng: Trường Đại học Sư phạm –
ĐHĐN đã nhận thức rõ nhu cầu phát triển của các loại hình đào tạo, đặc biệt đào tạo qua
mạng và đã có sự chuẩn bị tích cực, chủ động từ rất sớm. Hệ thống thiết bị máy chủ luôn
được nâng cấp, hệ thống LMS được cập nhật, phần mềm e-Learning được đầu tư đáp ứng
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tốt, đủ năng lực để đảm bảo đào tạo và bồi dưỡng qua mạng với số lượng học viên lớn đạt
hiệu quả cao.
2.3.4.2. Định hướng triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong ETEP
Thực hiện nhiệm vụ theo dự án ETEP, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN đã xây
dựng kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống, bồi dưỡng giảng viên soạn bài, đưa bài lên
mạng, giảng dạy, trao đổi, đánh giá trên hệ thống e-Learning, dạy học trực tuyến qua
mạng để bồi dưỡng GV&CBQLCSGD trong thời gian tới cụ thể như sau:
Bảng 4. Lộ trình triển khai nhiệm vụ theo dự án ETEP
Thời gian
Cuối năm
2016
Đầu năm
2017
2016
đến 2017
2017
đến 2018
2018
đến 2019

Công việc
Đầu tư nâng cấp máy chủ và hoàn thiện
hệ thống LMS, bồi dưỡng giảng viên
Tìm kiếm nguồn lực để thành lập Trung
tâm CNTT
Ghi hình bài giảng
Hỗ trợ bài giảng e-Learning

Đạt được
Hệ thống LMS
Đáp ứng yêu cầu BD GV của ETEP
Bài giảng bằng video
Tạo bài giảng e-Learning (giai đoạn 1)

Tạo khóa học hoàn chỉnh

Bài giảng e-Learning (giai đoạn 2)

Kiện toàn từng môn học
Tổ chức đào tạo trực tuyến hoàn chỉnh

Bồi dưỡng GV&CBQLCSGD trực
tuyến theo yêu cầu của ETEP
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Phần 3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Tên ngành đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin
Tên tiếng Anh ngành đào tạo: Bachelor in Information Technology
Mã ngành đào tạo: 7480201
Trình độ đào tạo: Đại học

Hệ: Chính quy

3.1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; có sức khỏe tốt; có phẩm
chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân; có kiến thức chuyên môn vững
vàng, có năng lực và kỹ năng thực hành chuyên môn nghiệp vụ ở trình độ cao trong lĩnh
vực công nghệ thông tin, chuyên sâu về kỹ thuật phần mềm nhằm ứng dụng khoa học,
công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo, tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
Chương trình đào tạo các cử nhân có kiến thức chuyên sâu về quy trình xây dựng,
phát triển, kiểm thử và bảo trì phần mềm; có khả năng phân tích và mô hình hóa bài toán
thực tế, từ đó thiết kế và xây dựng được các sản phẩm phần mềm đáp ứng yêu cầu thực tế
đặt ra, có khả năng có khả năng đưa ra được các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phát
triển phần mềm nói chung.
Chương trình đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có khả năng sáng tạo và
trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi và đáp ứng tốt với các yêu cầu và thay đổi của môi
trường làm việc. Sinh viên tốt nghiệp ngành Cử nhân Kỹ thuật phần mềm CLC có thể
tiếp tục học sau đại học hoặc làm việc ở các trung tâm phát triển phần mềm của các cơ
quan, trường sở và doanh nghiệp cũng như học sau đại học và nghiên cứu.
3.2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
3.2.1. Về kiến thức
Kiến thức chung (M1)
a) Kiến thức về lí luận chính trị
Mã CĐR
TT

chuyên

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức lý luận chính trị

ngành
1.

CĐR1

Hiểu được hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ
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nghĩa Mác – Lênin.
Hiểu được những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo
2.

CĐR2

đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối
cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ yếu là đường lối trong
thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội.

b) Kiến thức về tin học phổ thông
Mã CĐR
TT

chuyên

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức tin học phổ thông

ngành
Nắm được lược sử hình thành & phát triển của ngành công nghệ thông
1.

CĐR3

tin nói chung và khoa học máy tính nói riêng; Phát biểu và giải thích
được các kiến thức cơ bản và đại cương về lược sử công nghệ thông tin.

2.

CĐR4

Sử dụng được các công cụ xử lý thông tin thông dụng: hệ điều hành, các
phần mềm hỗ trợ công tác văn phòng và khai thác Internet.

c) Kiến thức về ngoại ngữ
Mã CĐR
TT

chuyên

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức ngoại ngữ

ngành
Có khả năng xử lý hầu hết các tình huống có thể xảy ra khi đi đến nơi sử
1.

CĐR5

dụng ngoại ngữ và giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên với người bản
ngữ.
Hiểu được ý chính của một văn bản được soạn thảo trên ngoại ngữ phức

2.

CĐR6

tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi học thuật
thuộc lĩnh vực chuyên môn.

3.

CĐR7

Có khả năng viết được các văn bản rõ ràng và chi tiết thuộc nhiều chủ đề
khác nhau.
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Có khả năng trình bày và giải thích được quan điểm của bản thân bằng
4.

CĐR8

ngoại ngữ về một vấn đề trọn vẹn, phân tích được những ưu nhược điểm
của các giải pháp.
Tiếng Anh tối thiểu đạt bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

5.

CĐR9

dùng cho Việt Nam (tương đương bằng B2 theo Khung tham chiếu
chung Châu Âu).

d) Kiến thức về xã hội

TT

Mã CĐR
chuyên
Tên chuẩn đầu ra về kiến thức xã hội
ngành

1.

CĐR10

Hiểu cơ bản về môi trường tự nhiên, đặc thù kinh tế - xã hội vùng miền.

2.

CĐR11

Hiểu và ý thức được trách nhiệm là công dân Việt Nam phải sống, học
tập và làm việc theo pháp luật Việt Nam.

e) Kiến thức về giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh

TT

1.

2.

Mã CĐR Tên chuẩn đầu ra về kiến thức giáo dục thể chất và
chuyên
quốc phòng an ninh
ngành

CĐR12

Hiểu và vận dụng những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thể dục thể
thao vào quá trình tập luyện và tự rèn luyện, ngăn ngừa các chấn thương
để củng cố và tăng cường sức khỏe. Sử dụng các bài tập phát triển thể
lực chung và thể lực chuyên môn đặc thù. Vận dụng những kỹ thuật,
chiến thuật cơ bản, luật thi đấu vào các hoạt động thể thao ngoại khóa
cộng đồng.

CĐR13

Hiểu được nội dung cơ bản về đường lối quân sự và nhiệm vụ công tác
quốc phòng – an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới. Vận
dụng kiến thức đã học vào chiến đấu trong điều kiện tác chiến thông
thường.

Kiến thức khối ngành (M2)
a) Kiến thức cơ sở về toán học

TT

Mã CĐR
chuyên
Tên chuẩn đầu ra về kiến thức cơ sở toán học
ngành
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CĐR14

Hiểu được các kiến thức liên quan đến đại số cao cấp như ma trận, các
phép biến đổi, giải hệ các phương trình nhiều biến số.

2.

CĐR15

Hiểu được các kiến thức liên quan đến giải tích toán học như tính giới
hạn, tính đạo hàm, tính tích phân của các hàm một biến và hàm nhiều
biến.

3.

CĐR16

Hiểu và vận dụng được các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất
thống kê.

CĐR17

Hiểu được các kiến thức liên quan đến tính toán tối ưu và cơ sở toán của
khoa học máy tính giúp phát triển và nâng cao tư duy toán học phân tích,
thiết kế thuật toán và rèn luyện kỹ năng lập trình với những thuật toán
phức tạp.

1.

4.

b) Kiến thức cơ sở ngành

TT

Mã CĐR
chuyên
Tên chuẩn đầu ra về kiến thức cơ sở ngành
ngành

1.

CĐR18

Hiểu được nguyên lý của ngôn ngữ lập trình; Có khả năng phân tích,
đánh giá và sử dụng thông thạo một trong các ngôn ngữ lập trình bậc
cao.

2.

CĐR19

Có khả năng phân tích, đánh giá phương pháp lập trình hướng thủ tục và
lập trình hướng đối tượng.

3.

CĐR20

Hiểu và vận dụng được các kiến thức liên quan đến cấu trúc dữ liệu,
thuật toán và độ phức tạp... Vận dụng được các thuật toán cơ bản liên
quan đến bài toán sắp xếp, tìm kiếm, các bài toán trên đồ thị; Có khả
năng đánh giá và lựa chọn được các thuật toán tối ưu cho bài toán cụ thể.

4.

CĐR21

Hiểu và vận dụng được các khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thống,
các phương pháp xây dựng và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của hệ thống.

5.

CĐR22

Hiểu rõ về các thành phần cơ bản trong thiết kế của một hệ thống máy
tính và cách biểu diễn thông tin trong máy tính. Hiểu được vai trò và
nguyên lý làm việc của hệ điều hành.

6.

CĐR23

Hiểu được các kiến thức nền tảng tạo nên mạng máy tính ngày nay; Vận
dụng được các kiến thức này trong thực tiễn.

7.

CĐR24

Hiểu và vận dụng được các kiến thức căn bản về đồ họa máy tính trong
thiết kế giao diện phần mềm; Sử dụng được một số công cụ hộ trợ tạo
front-end cho sản phẩm phần mềm.

8.

CĐR25

Hiểu được các kiến thức cơ sở về trí tuệ nhân tạo và các hệ thống thông
minh; Vận dụng chúng trong việc giải một số bài toán liên quan tới máy
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học, tối ưu có điều kiện.
9.

CĐR26

Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ sở về lý thuyết mật mã và bảo
mật thông tin, cài đặt được các chương trình sử dụng các thuật toán phổ
biến trong mã hóa dự liệu từ căn bản tới hiện đại.

Kiến thức chuyên ngành (M3)
a) Kiến thức chuyên ngành bắt buộc

TT

Mã CĐR
chuyên
Tên chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành bắt buộc
ngành

1.

CĐR27

Hiểu và vận dụng được để xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống, sử dụng
các công cụ để quản trị các hệ cơ sở dữ liệu.

2.

CĐR28

Hiểu và vận dụng được các kỹ thuật phân tích yêu cầu sản phẩm phần
mềm, các kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống theo phương pháp
hướng chức năng và phương pháp hướng đối tượng.

3.

CĐR29

Hiểu được các kỹ thuật phát triển triển ứng dụng trên nền tảng Web, di
động; lập trình Java.

4.

CĐR30

Hiểu và vận dụng được các qui trình phát triển phần mềm đương đại, kỹ
nghệ phần mềm và việc cải tiến qui trình phát triển phần mềm.

5.

CĐR31

Hiểu được các kiến thức và nguyên tắc cơ bản trong đảm bảo chất lượng
phần mềm; Có khả năng sử dụng thông thạo một số công cụ quản lý dự
án kiểm thử phần mềm, thực hiện kiểm thử thủ công và tự động.

6.

CĐR32

Hiểu và vận dụng được các kiến thức liên quan đến hoạt động quản trị
dự án nói chung và dự án phần mềm nói riêng; Có thể vận dụng vào một
dự án cụ thể với sự hỗ trợ của các công cụ quản lý dự án khác nhau.

b) Kiến thức chuyên ngành bổ trợ

TT

Mã CĐR
chuyên
Tên chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành bổ trợ
ngành

1.

CĐR33

Hiểu và vận dụng được một số các kỹ thuật lập trình chuyên biệt phát
triển ứng dụng trên nền tảng .NET, hay lập trình cơ sở dữ liệu, lập trình
hệ thống, lập trình mạng.

2.

CĐR34

Hiểu được các quan niệm, môi trường và một số công nghệ phát triển
phần mềm mã nguồn mở.

3.

CĐR35

Hiểu được các khái niệm cơ bản trong kiến trúc hướng dịch vụ như dịch
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vụ và vận dụng được trong thiết kế hệ thống kiến trúc hướng dịch vụ.
4.

CĐR36

Vận dụng được các kỹ nghệ khai thác và sử dụng tri thức từ dữ liệu.

5.

CĐR37

Hiểu được các kiến thức mở rộng về World Wide Web trong đó ngữ
nghĩa của thông tin và các dịch vụ được xác định giúp cho người sử
dụng khai thác nội dung web được dễ dàng và hiệu quả hơn.

6.

CĐR38

Hiểu và vận dụng được các nguyên lý cơ bản trong việc thiết kế và xây
dựng các hệ thống thương mại điện tử.

7.

CĐR39

Nắm được nguyên lý thiết kế và quản trị mạng; vận dụng được các kỹ
thuật mô phỏng trong phân tích cơ sở hạ tầng mạng và thiết kế hệ thống
mạng của tổ chức.

8.

CĐR40

Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc cơ bản trong an ninh mạng; có
khả năng cập nhật và vận dụng các xu hướng mới nhằm bảo vệ người
dùng trước các mối đe dọa về những nguy cơ tấn công mạng.

9.

CĐR41

Nhận diện được các công nghệ mới nổi trong kỹ thuật phần mềm, những
thách thức đối với sự phát triển ngành kỹ thuật phần mềm.

Kiến thức thực tập và tốt nghiệp (M4)
TT

Mã CĐR
chuyên
Tên chuẩn đầu ra về kiến thức thực tập và tốt nghiệp
ngành

1.

CĐR42

Biết khảo sát và nhận diện các bài toán trong thực tế.

2.

CĐR43

Biết cách lựa chọn đề tài và đề xuất giải pháp.

3.

CĐR44

Biết lập kế hoạch thực hiện đề tài.

4.

CĐR45

Biết cách thực hiện khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ thành công khóa luận
tốt nghiệp.

3.2.2. Về kỹ năng
Kỹ năng cứng
TT

Mã CĐR
chuyên
Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cứng
ngành

1.

CĐR46

Có kỹ năng tự nghiên cứu, học hỏi và nâng cao kiến thức chuyên ngành.

2.

CĐR47

Biết tìm kiếm, cập nhật, tổng hợp và khai thác thông tin, công nghệ mới.

3.

CĐR48

Có kỹ năng tư duy lập trình, lập kế hoạch, quản lý thời gian và giải
quyết vấn đề.
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4.

CĐR49

Có năng lực sáng tạo, phát triển và thích nghi những thay đổi trong nghề
nghiệp.

Kỹ năng mềm
TT

Mã CĐR
chuyên
Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm
ngành

1.

CĐR50

Được trau dồi các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng
giao tiếp trong môi trường làm việc cộng tác trong suốt quá trình học
thông qua bài tập lớn, đồ án nhóm, khóa luận tốt nghiệp.

2.

CĐR51

Có kỹ năng phản biện, hùng biện, lãnh đạo, dẫn dắt nhóm và huy động
sức mạnh tập thể.

3.

CĐR52

Có khả năng đương đầu với thách thức và rủi ro.

4.

CĐR53

Thích nghi đa văn hóa.

3.2.3.Về phẩm chất đạo đức
Phẩm chất đạo đức cá nhân
TT

Mã CĐR
chuyên
Tên chuẩn đầu ra về phẩm chất đạo đức cá nhân
ngành

1.

CĐR54

Trung thực và công bằng.

2.

CĐR55

Lễ độ và khiêm tốn.

3.

CĐR56

Tiết kiệm và liêm chính.

4.

CĐR57

Có tinh thần học tập và rèn luyện suốt đời, tôn trọng sự học.

5.

CĐR58

Có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

6.

CĐR59

Tiên phong về mục đích và tầm nhìn trong cuộc sống, dám đương đầu
với khó khăn - thử thách.

Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
TT

Mã CĐR
chuyên
Tên chuẩn đầu ra về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
ngành

1.

CĐR60

Có tác phong và hành vi chuyên nghiệp.

2.

CĐR61

Có tính kiên nhẫn, khẩn trương và sẵn sàng cung cấp kết quả, tài xoay
xở và linh động: có trách nhiệm với sản phẩm của mình, tự tin – cam
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đảm và nhiệt tình hoàn thành sản phẩm dự kiến, thích nghi với sự thay
đổi, tính sẵn sàng và khả năng làm việc độc lập, làm việc cởi mở với
người khác và chịu khó nắm bắt nhiều quan điểm, sẵn sàng tiếp nhận
phản hồi và phê bình, kịp thời cung cấp hồi đáp.
3.

CĐR62

Có tinh thần phát huy sáng kiến và tính sẵn sàng quyết định khi còn có
sự không chắc chắn: phát triển quá trình thực thi sáng kiến, dự đoán lợi
ích và rủi ro khi quyết định hoặc thực hiện một hành động.

4.

CĐR63

Biết cân bằng công việc và cuộc sống.

5.

CĐR64

Trung thành với tổ chức.

Phẩm chất đạo đức xã hội
TT

Mã CĐR
chuyên
Tên chuẩn đầu ra về phẩm chất đạo đức xã hội
ngành

1.

CĐR65

Có trách nhiệm với xã hội.

2.

CĐR66

Tuân thủ luật pháp.

3.

CĐR67

Có tính công bằng và tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

4.

CĐR68

Nhiệt tình tham gia công tác xã hội: có lòng trắc ẩn, tinh thần phê phán
và bài trừ điều xấu.

5.

CĐR69

Trung thành với Tổ quốc.

3.2.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

TT

Mã CĐR
chuyên
Tên chuẩn đầu ra về vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
ngành

1.

CĐR70

Lập trình viên, kiểm thử viên.

2.

CĐR71

Nhân viên kiểm soát chất lượng, qui trình.

3.

CĐR72

Chuyên viên phân tích yêu cầu hệ thống.

4.

CĐR73

Kiến trúc sư giải pháp hệ thống phần mềm.

5.

CĐR74

Trưởng nhóm trong các dự án phát triển phần mềm hay dự án kiểm thử
phần mềm.

29

3.2.5. Các giải pháp đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp
-

-

Thỏa thuận với doanh nghiệp về việc cử chuyên gia tham gia giảng dạy, hướng
dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của sinh viên và tuyển dụng sinh
viên sau khi tốt nghiệp.
Phối hợp với doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp thực hiện công tác dự báo nhu
cầu về số lượng, yêu cầu về chất lượng đối với nhân lực CNTT trên thị trường lao
động; phối hợp đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo CNTT theo hướng đẩy mạnh
xã hội hóa trong các cơ sở đào tạo, chú trọng xây dựng phòng thí nghiệm, phòng
thực hành CNTT.

3.3. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO
-

-

-

-

Áp dụng phương thức đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp (blended learning) và
đào tạo thực hành tại doanh nghiệp.
Thời gian đào tạo thực tế tại doanh nghiệp tối thiểu là 30% tổng thời gian đào tạo
và được xác định cụ thể trong chương trình đào tạo. Nhà trường sẽ chịu trách
nhiệm kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng thực
tập, thực hành tại doanh nghiệp đối tác.
Thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp cho sinh viên thực hành, thực tập hỗ trợ
đào tạo; sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm của doanh nghiệp để
phục vụ thực hành nhằm nâng cao kỹ năng thực hành, ứng dụng thực tiễn của sinh
viên.
Thỏa thuận với doanh nghiệp về việc cử chuyên gia tham gia giảng dạy, hướng
dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của sinh viên và tuyển dụng sinh
viên sau khi tốt nghiệp.
Phối hợp với doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp thực hiện công tác dự báo nhu
cầu về số lượng, yêu cầu về chất lượng đối với nhân lực CNTT trên thị trường lao
động; phối hợp đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo CNTT theo hướng đẩy mạnh
xã hội hóa trong các cơ sở đào tạo, chú trọng xây dựng phòng thí nghiệm, phòng
thực hành CNTT.

3.4. THỜI GIAN ĐÀO TẠO
-

4 năm

3.5. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA
-

135 tín chỉ (chưa kể phần nội dung chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục
Quốc phòng).

3.6. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
-

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
Các sinh viên đang học đại học hết năm thứ 1, 2, 3 các ngành khác có nguyện
vọng theo công văn số 5444/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT trình độ đại học.

3.7. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
-

Căn cứ theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín
chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15-08-2007
được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và
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-

Đào tạo; Công văn hướng dẫn thực hiện số 1834/ĐHĐN-ĐT ngày 18-01-2013 của
Đại học Đà Nẵng.
Điều kiện tốt nghiệp: ngoài những điểm quy định trong Quy chế, sinh viên phải
tích lũy được ít nhất 135 tín chỉ (trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc),
đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học.

3.8. THANG ĐIỂM
-

Thang điểm chữ A, B, C, D, F được quy định theo Quy chế 43.

3.9. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
HỌC
KỲ

STT
1

1

2
3
4
5
6
7

8

2

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
3

21

22
23
24

4

25

Mã

TÊN

SỐ

Trong đó

học phần

HỌC PHẦN

TC

LT

TH

2

2

0

3
2
3
1
3
3
(1)
17

3
2
2
0
2
2
0

0
0
1
1
1
1
1

3

3

0

4
3
3
3
3

3
2
2
2
2

0
1
1
1
1

2
(1)
4t
19
2
3
3
3
3

2
0

0
1

2
2
2
2
2

0
0
1
1
1

3

2

1

1

1

0

2

2

0

2
2
(1)
24

2
2
0

0
0
1

3

3

0

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác
–Lênin (1)
Giải tích 5 và đại số
Xác suất thống kê
Vật lý đại cương 2
Tin học cơ sở
Lập trình C/C++ cơ bản
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu căn bản (SQL)
Giáo dục thể chất 1
Tổng số tín chỉ trong học kỳ :
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác
–Lênin (2)
Tiếng Anh 1
Lập trình C/C++ nâng cao
Toán rời rạc
Lập trình Java cơ bản
Lý thuyết đồ thị
Học phần tự chọn:
Tiếng Việt thực hành
Giáo dục thể chất 2
Giáo dục quốc phòng
Tổng số tín chỉ trong học kỳ:
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiếng Anh 2
Nhập môn cơ sở dữ liệu
Lập trình chuyên nâng cao (Java)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Kiến trúc máy tính
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
chuyên ngành
Học phần tự chọn:
Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục
giới tính
Giáo dục pháp luật
Kỹ năng giao tiếp
Giáo dục thể chất 3
Tổng số tín chỉ trong học kỳ:
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam

31

HP
tiên
quyết

HP
học
trước

LT
CSDL

LT
TT
LT
TT

CSDL
LT
TT
M&H
DH

26
27
28
29

30
31
32

Mạng máy tính
Học phần tự chọn:
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo
dục
Nguyên lý ngôn ngữ lập trình
Lý thuyết tính toán
Giáo dục thể chất 4
Tổng số tín chỉ trong học kỳ :

3

2

1

3
3

2
2

1
1

3

2

1

1

1

0

2
2
(1)
20

0

1

Hệ điều hành

3

2

1

34
35

Cơ sở dữ liệu nâng cao

3

2

1

Thiết kế và lập trình web

3

2

1

36

Truyền và bảo mật thông tin

3

2

1

37

Nhập môn mã nguồn mở

3

2

1

2
3
3
(1)
23

2
2
2
0

0
1
1
1

38
39
40

Học phần tự chọn:
Tiếng Anh trong công nghệ thông tin
Trí tuệ nhân tạo
Thuật toán nâng cao
Giáo dục thể chất 5
Tổng số tín chỉ trong học kỳ :

41

Hệ phân tán

3

2

1

42
43
44

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Đồ họa máy tính

3
3

2
2

1
1

Nhập môn công nghệ phần mềm

2

2

0

45

Đồ án môn học

3

2

1

Học phần tự chọn:
Khai phá dữ liệu

3

2

1

An toàn thông tin

2

2

0

Chương trình dịch
Tổng số tín chỉ trong học kỳ:

2
21

2

0

46
47
48

TT
TT
M&H
DH

TT
TT

33

5

6

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (SQL
Server)
Tối ưu tuyến tính
Phân tích và thiết kế giải thuật

49

Lập trình di động

3

2

1

50

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

3

2

1

51

Công cụ và môi trường phát triển phần mềm

3

2

1

M&H
DH
CSDL
CNP
M
M&H
DH
M&H
DH

TT
TT

M&H
DH
CSDL
TT
CNP
M
TT
CSDL
M&H
DH
TT
CNP
M
CNP
M
CNP
M

Học phần tự chọn:
7

52

Điện toán đám mây

3

2

1

53
54

Lập trình mạng

3

2

1

Quản lý dự án phần mềm

2

2

0

55

Lập trình song song

3

2

1

56

Kiểm thử phần mềm

3

2

1

32

M&H
DH
LT
CNP
M
M&H
DH

Tổng số tín chỉ trong học kỳ:
Thực tập tốt nghiệp
Học phần tự chọn:
Khóa luận tốt nghiệp
Tổng số tín chỉ trong học kỳ :

57
8

58

23
3
7
10

0

3

0

7

3.9.1. Danh sách các học phần cốt lõi
STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1.

Giải tích 5 và đại số

3

2.

Xác suất thống kê

2

3.

3

5.

Lập trình C/C++ cơ bản
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu căn bản
(SQL)
Lập trình C/C++ nâng cao

6.

Toán rời rạc

3

7.

Lập trình Java cơ bản

3

8.

Lý thuyết đồ thị

3

9.

Nhập môn cơ sở dữ liệu

3

10.

Lập trình chuyên Java nâng cao

3

11.

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

12.

Kiến trúc máy tính

3

13.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (SQL
Server)

3

14.

Phân tích và thiết kế giải thuật

3

15.

Mạng máy tính

3

16.

Hệ điều hành

3

17.

Cơ sở dữ liệu nâng cao

3

18.

Thiết kế và lập trình web

3

19.

Truyền và bảo mật thông tin

3

20.

Nhập môn mã nguồn mở

3

21.

Hệ phân tán

3

22.

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

3

23.

Đồ họa máy tính

3

24.

Nhập môn công nghệ phần mềm

2

25.

Lập trình di động

3

26.

Phân tích thiết kế hướng đối tượng
Công cụ và môi trường phát triển
phần mềm
TỔNG

3

4.

27.

33

3
3

3
79

Ghi chú

3.9.2. Danh sách các học phần tự chọn
STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1.

Nguyên lý ngôn ngữ lập trình

2

2.

Lý thuyết tính toán

2

3.

Trí tuệ nhân tạo

3

4.

Thuật toán nâng cao

3

5.

Khai phá dữ liệu

3

6.

An toàn thông tin

2

7.

Chương trình dịch

2

8.

Điện toán đám mây

3

9.

Lập trình mạng

3

10.

Quản lý dự án phần mềm

2

11.

Lập trình song song

3

12.

Kiểm thử phần mềm
TỔNG

3
31

Ghi chú

3.10. DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA
3.10.1. Các học phần doanh nghiệp tham gia 100%
STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Tiếng Anh chuyên ngành (Công nghệ
thông tin)

2

2

Thiết kế và lập trình web

3

3

Truyền và bảo mật thông tin

3

4

Nhập môn mã nguồn mở

3

5

Kiểm thử phần mềm

2

6

Nhập môn công nghệ phần mềm

2

7

An toàn thông tin

2

8

Lập trình di động

3

9

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

3

10

Công cụ và môi trường phát triển
phần mềm

3

11

Điện toán đám mây

3

12

Lập trình mạng

3

13

Quản lý dự án phần mềm

2
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Ghi chú

14

Lập trình song song

3

15

Thực tập tốt nghiệp

3

TỔNG

47

3.10.2. Các học phần doanh nghiệp tham gia 50%
STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Lập trình Java nâng cao

3

2

Lập trình C/C++ nâng cao

3

3

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao

3

Ghi chú

(SQL)
4

Cơ sở dữ liệu nâng cao

3

5

Đồ họa máy tính

3

6

Khóa luận tốt nghiệp

7

TỔNG

22

Doanh nghiệp sẽ tham gia đào tạo tối thiểu 40.5 tín chỉ (30%) trong số 58 tín chỉ (47 +
22/2) của các học phần đã được liệt kê ở trên.
3.11. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN

1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1
Số tín chỉ:
2
Bộ môn/Khoa phụ trách: Khoa Lý luận Chính trị
Mã số học phần:
212003 0
Dạy cho các ngành đại học và cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin.
1. Mô tả học phần:
Là học phần đầu tiên của chương trình các môn Lý luận chính trị trong trường đại
học, cao đẳng. Ngoài chương mở đầu giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và
một số vấn đề chung, nội dung chương trình bao quát những nội dung cơ bản về thế giới
quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.
2. Điều kiện tiên quyết:
Không.
Học phần được bố trí học năm thứ nhất trình độ đào tạo đại học, cao đẳng khối
không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là môn học đầu tiên của chương
trình các môn Lý luận chính trị trong trường đại học, cao đẳng.
3. Mục tiêu của học phần:
- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó sinh viên tiếp cận được nội dung của
các học phần tiếp theo: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2, Tư tưởng
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Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư
tưởng của Đảng.
- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên.
- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và phương pháp luận
khoa học để tiếp cận các học phần khác trong chuyên ngành đào tạo.
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
1. Khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin
1.1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận cấu thành
1.2. Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin
2. Đối tượng, phương pháp học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin
2.1. Đối tượng và phạm vi học tập, nghiên cứu
2.2. Mục đích và yêu cầu về mặt phương pháp học tập, nghiên cứu
Phần thứ nhất:
Thế giới quan và phương pháp luận triết học
của chủ nghĩa Mác - Lênin
Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
1.1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng
1.1.1. Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa
duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học
1.1.2. Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử
1.2. Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý
thức
1.2.1. Vật chất
1.2.2. Ý thức
1.2.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
Chương 2: Phép biện chứng duy vật
2.1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
2.1.1 Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng
2.1.2. Phép biện chứng duy vật
2.2. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
2.2.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
2.2.2. Nguyên lý về sự phát triển
2.3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
2.3.1. Cái chung và cái riêng
2.3.2. Bản chất và hiện tượng
2.3.3. Tất nhiên và ngẫu nhiên
2.3.4. Nguyên nhân và kết quả
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2.3.5. Nội dung và hình thức
2.3.6. Khả năng và hiện thực
2.4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
2.4.1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về
chất và ngược lại
2.4.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
2.4.3. Quy luật phủ định của phủ định
2.5. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
2.5.1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức
2.5.2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý
Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử
3.1. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát
triển của lực lượng sản xuất
3.1.1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó
3.1.2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
3.2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
3.2.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
3.2.2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội
3.3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
3.3.1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
3.3.2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
3.4. Hình thái kinh tế-xã hội
3.4.1. Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế-xã hội
3.4.2. Quá trình lịch sử-tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế-xã hội
3.5. 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
3.5.1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội
3.5.2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội
3.6. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người
3.6.1. Con người và bản chất của con người
3.6.2. Khái niệm và vai trò sáng tạo của quần chúng nhân dân và cá nhân
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Lý
Tên chương
thuyết
(1)
(2)
Chương mở đầu: Nhập môn
2
những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác – Lênin
Chương 1: Chủ nghĩa duy vật
3
biện chứng
Chương 2: Phép biện chứng duy
3

Thực
hành
(3)
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Thảo
luận
(4)

Tự học
(E-learning)
(5)
2

3

2

3

3

Tài liệu học tập,
tham khảo
(6)
[1], [2], [3], [4],
[5], [6]
[1], [2], [3], [4],
[5], [6]
[1], [2], [3], [4],

vật
Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch
sử

3

3

3

TỔNG

11

09

10

[5], [6]
[1], [2], [3], [4],
[5], [6]

5. Tài liệu tham khảo:
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin, (Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày
18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).
[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.
[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà
Nội, 2006.
[4] TS. Lê Văn Lực, PGS.TS Trần Văn Phòng (Đồng chủ biên), Một số chuyên đề về
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (tập I), Nxb Chính trị Quốc gia,
Hà Nội, 2008.
[5] TS. Lê Minh Nghĩa, TS. Phạm Văn Sinh (Đồng chủ biên), Hỏi và đáp môn Những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, (Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng
không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà
Nội, 2010.
[6] TS. Phạm Văn Sinh , Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013.
6. Phương pháp đánh giá học phần:
- Thảo luận, bài tập
: trọng số: 0,1
- Bài kiểm tra giữa học kỳ : trọng số: 0,3
- Bài thi kết thúc học phần: trọng số : 0,6

2. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2
Số tín chỉ:
3 (32 tiết lý thuyết, 13 tiết thảo luận)
Bộ môn/Khoa phụ trách: Khoa Kinh tế Chính trị
Mã số học phần:
213001 0
Dạy cho các ngành đại học và cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin.
1. Mô tả học phần:
Là học phần cơ bản trong chương trình các môn Lý luận chính trị trong trường đại học, cao
đẳng.
Nội dung gồm 2 phần tiếp theo phần 1 đã học (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác
- Lênin 1):
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- Phần 2 có 6 chương, trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ
nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa;
- Phần 3 có 3 chương, trong đó có 2 chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận
của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát về chủ nghĩa xã hội hiện
thực và triển vọng của nó trong thời đại ngày nay.
2. Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên phải học xong học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1.
Học phần được bố trí học trong những năm đầu đào tạo trình độ đào tạo đại học, cao đẳng
khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
3. Mục tiêu của học phần:
- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó sinh viên tiếp cận được nội dung các học phần
Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền
tảng tư tưởng của Đảng;
- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên;
- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và phương pháp luận khoa học
để tiếp cận các lĩnh vực chuyên môn khác trong chuyên ngành đào tạo.
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
Phần thứ hai:
Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin
về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Chương 4: Học thuyết giá trị
4.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá
4.1.1. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá
4.1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá
4.2. Hàng hoá
4.2.1. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá
4.2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá
4.2.3. Lượng giá trị hàng hoá, các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá
4.3. Tiền tệ
4.3.1. Lịch sử phát triển của hình thái giá trị và bản chất của tiền tệ
4.3.2. Chức năng của tiền tệ
4.4. Quy luật giá trị
4.4.1. Nội dung của quy luật giá trị
4.4.2. Tác động của quy luật giá trị
Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư
5.1. Sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản
5.1.1. Công thức chung của tư bản
5.1.2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản
5.1.3. Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản
5.2. Sự sản xuất ra giá trị thặng dư
5.2.1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị
thặng dư
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5.2.2. Khái niệm tư bản, tư bản bất biến và tư bản khả biến
5.2.3. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản. Tư bản cố định và tư bản lưu động
5.2.4. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư
5.2.5. Hai phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư và giá trị thặng dư siêu ngạch
5.2.6. Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản
5.3. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – tích lũy tư bản
5.3.1. Thực chất và động cơ của tích lũy tư bản
5.3.2. Tích tụ và tập trung tư bản
5.3.3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản
5.4. Các hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư
5.4.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa; lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận
5.4.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất
5.4.3. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các tập đoàn tư bản
Chương 6: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền
nhà nước
6.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
6.1.1. Bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền
6.1.2. Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền
6.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư
bản độc quyền
6.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
6.2.1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
6.2.2. Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
6.3. Đánh giá chung về vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản
6.3.1. Vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội
6.3.2. Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản
Phần thứ ba:
Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội
Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
7.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
7.1.1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó
7.1.2. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
7.1.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân
7.2.Cách mạng xã hội chủ nghĩa
7.2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó
7.2.2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa
7.2.3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội chủ
nghĩa
7.3. Hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa
7.3.1. Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa
7.3.2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa
Chương 8: Những vấn đề chính trị-xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã
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hội chủ nghĩa
8.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
8.1.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
8.1.2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
8.2. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
8.2.1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
8.2.2. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
8.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
8.3.1. Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn
đề dân tộc
8.3.2. Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết
vấn đề tôn giáo
Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng
9.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực
9.1.1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế
giới
9.1.2. Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó
9.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội xôviết và nguyên nhân của nó
9.2.1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết
9.2.2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết
9.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội
9.3.1. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã hội loài người
9.3.2. Chủ nghĩa xã hội – tương lai của xã hội loài người
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Tên chương
(1)
Chương 4: Học thuyết giá trị
Chương 5: Học thuyết giá trị
thặng dư
Chương 6: Học thuyết về chủ
nghĩa tư bản độc quyền và chủ
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa
Chương 8: Những vấn đề chính
trị-xã hội có tính quy luật trong
tiến trình cách mạng xã hội chủ
nghĩa
Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện
thực và triển vọng

Lý
thuyết
(2)
3

Thực
hành
(3)

Thảo
luận
(4)
2

3

3

3

3

Tự học
Tài liệu học tập,
(E-learning)
tham khảo
(5)
(6)
2
[1], [2], [3], [5],
[7], [8]
2
[1], [2], [3], [5],
[7], [8]
2

[1], [2], [3], [5],
[7], [8]

2
3

2

[1], [2], [4], [5],
[6], [7]
2

3

2

3

3
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[1], [2], [4], [5],
[6], [7]
2

[1], [2], [4], [5],
[6], [7]

18

15

12

5. Tài liệu tham khảo:
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin, (Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT).
[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.
[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà
Nội, 2006.
[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà
Nội, 2006.
[5] TS. Lê Minh Nghĩa, TS. Phạm Văn Sinh (Đồng chủ biên), Hỏi và đáp môn Những nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, (Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng không chuyên
ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.
[6] TS. Phạm Công Nhất, PGS.TS Phan Thanh Khôi, Một số chuyên đề về Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (tập III), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008.
[7] TS. Phạm Văn Sinh, Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013.
[8] PGS.TS. Lê Văn Tốn, GS.TS Đỗ Thế Tùng , Một số chuyên đề về Những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa Mác-Lênin (tập II), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008.
6. Phương pháp đánh giá học phần:
- Thảo luận, bài tập
: trọng số: 0,1
- Bài kiểm tra giữa học kỳ : trọng số: 0,3
- Bài thi kết thúc học phần: trọng số : 0,6

3. GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ
Số tín chỉ: 3 (3 lý thuyết)
Khoa phụ trách: Toán
Dạy cho các ngành: Khối không chuyên trừ Vật lý.
Mã môn học:
1. Mô tả học phần:
Học phần Giải tích 5 và Đại số trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản và hệ
thống về Giải tích và Đại số tuyến tính trên cơ sở đó sinh viên có thể học tiếp các môn
học chuyên ngành được tốt hơn..
2. Điều kiện tiên quyết:
Không
3. Mục tiêu của học phần:
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Sinh viên nắm được các kiến thức về:
- Hàm một biến số thực
-

Giới hạn và sự liên tục của hàm một biến số

-

Đạo hàm và vi phân hàm một biến

-

Tích phân hàm một biến

-

Lý thuyết ma trận và định thức

-

Hệ phương trình tuyến tính

-

Không gian vector

Về kĩ năng
- Giải các bài toán về giới hạn, đạo hàm vi phân và tích phân hàm một biến, ma trận,
định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian vector.
-

Rèn luyện kỹ năng đọc tài liệu, làm bài tập.

-

Rèn luyện khả năng làm bài tập nhóm, thảo luận chia sẻ các kiến thức.

Về thái độ: Sinh viên có tính kiên trì, sáng tạo, có thái độ học tập chăm chỉ.
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
Chương 1: Hàm số - Giới hạn hàm số - Hàm số liên tục.
1.1. Hàm số
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Các phép toán
1.1.3. Đặc tính của hàm số
1.1.4. Hàm số hợp, hàm số ngược.
1.1.5 Các hàm số sơ cấp cơ bản
1.1.6 Các hàm số sơ cấp
1.2. Giới hạn hàm số.
1.2.1 Các định nghĩa
1.2.2 Các tính chất của giới hạn
1.2.3 Các phép toán về giới hạn
1.2.4 Các tiêu chuẩn tồn tại giới hạn
1.3. Vô cùng bé – Vô cùng lớn.
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1.3.1 Vô cùng bé
1.3.2 Vô cùng lớn
1.3.3 Các dạng vô định và cách khử
1.4. Hàm số liên tục.
1.4.1 Định nghĩa
1.4.2 Các phép toán
1.4.3 Tính chất của hàm số liên tục
1.4.4 Điểm gián đoạn
Chương 2: Đạo hàm và vi phân hàm một biến
2.1. Đạo hàm
2.1.1 Định nghĩa
2.1.2 Liên hệ giữa tính liên tục và tính có đạo hàm
2.1.3 Các phép tính đạo hàm
2.1.4 Đạo hàm cấp cao
2.1.5 Đạo hàm của hàm số theo phương trình tham số
2.2. Vi phân
2.2.1 Định nghĩa
2.2.2 Liên hệ giữa vi phân và đạo hàm
2.2.3 Tính bất biến của biểu thức vi phân
2.2.4 Ứng dụng vi phân để tính gần đúng
2.2.5 Vi phân cấp cao.
2.3. Một số định lý về các hàm khả vi.
2.3.1 Các định lý về giá trị trung bình
2.3.2 Quy tắc Lôpitan
2.3.3 Công thức Taylor
Chương 3: Tích phân hàm một biến.
3.1. Tích phân bất định.
3.1.1 Nguyên hàm
3.1.2 Định nghĩa tích phân bất định
3.1.3 Các tính chất
3.1.4 Các phương pháp tính tích phân bất định
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3.1.5 Tích phân của một số hàm thường gặp
3.2. Tích phân xác định.
3.2.1 Bài toán mở đầu
3.2.2 Định nghĩa tích phân xác định
3.2.3 Định lý tồn tại của tích phân xác định
3.2.4 Các tính chất của tích phân xác định
3.2.5 Các định lý
3.2.6 Các phương pháp tính tích phân xác định
3.3. Tích phân suy rộng.
3.3.1 Tích phân có cận vô hạn
3.3.2 Tích phân của hàm không bọ chặn trong khoảng lấy tích phân.
3.3.3 Các tích phân suy rộng đặc biệt
3.3.4 Các định lý so sánh của tích phân suy rộng
3.4. Ứng dụng của tích phân xác định.
3.4.1 Tính diện tích hình phẳng
3.4.2 Tính thể tích vật thể
3.4.3 Độ dài cung phẳng
Chương 4: Ma trận – Định thức
4.1. Ma trận
4.2 Định thức
4.3 Ma trận nghịch đảo
4.4 Hạng của ma trận
Chương 5: Hệ phương trình tuyến tính
5.1 Định nghĩa hệ phương trình tuyến tính.
5.2 Hệ Cramer
5.3 Phương pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát
5.4 Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất
Chương 6: Không gian vector
6.1 Định nghĩa không gian vector
6.2 Không gian vector con
6.3 Hệ vector độc lập, phụ thuộc tuyến tính
6.4 Cơ sở, số chiều của không gian vector
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6.5 Tọa độ của vector đối với cơ sở cho trước
6.6 Hạng của một hệ vector
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Tên chương
Lý
thuyết
(1)
(2)
Chương 1.
3
Hàm số - Giới hạn hàm số Hàm số liên tục
Chương 2.
3
Đạo hàm và vi phân hàm một
biến
Chương 3.
3
Tích phân hàm một biến
Kiểm tra giữa kỳ
1
Chương 4.
3
Ma trận – Định thức
Chương 5. Hệ phương trình
3
tuyến tính
Chương 6. Không gian vector
2
TỔNG

Tự học
(E-learning)

18

(3)
3

Thảo
luận
(4)
0

Bài
tập
(5)
2

Tài liệu học
tập, tham khảo
(6)

2

0

2

Tài liệu [1],
[2],[3],[4]

3

0

2

Tài liệu [1],
[2],[3],[4]

2

0

2

2

0

2

3

0

2

Tài liệu [1],
[2],[5],[6]
Tài liệu [1],
[2],[5],[6]
Tài liệu [1],
[2],[5],[6]

15

Tài liệu [1],
[2] ,[3],[4]

12

5. Tài liệu tham khảo
[1]. Đặng Ngọc Dục, Nguyễn Viết Đức (2009), Toán cao cấp, tập 1,2, NXB Đà Nẵng.
[2]. Nguyễn Đình Trí (2005), Toán cao cấp (Tập 1, 2), NXB Giáo dục.
[3]. P.E. Đanko, A.G.Popop (1983), Bài tập toán học cao cấp, NXB Giáo dục.
[4]. Y.Y.Liasko, A.C.Bôiatruc (1979), Giải tích toán học, NXB Đại học và trung học
chuyên nghiệp.
[5] Lê Tuấn Hoa (2004), Đại số tuyến tính qua các ví dụ và bài tập, NXB ĐHQG Hà
Nội.
[6] Vũ Văn Khương (2002), Đại số tuyến tính – Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài
tập, NXB Giao thông vận tải.
6. Phương pháp đánh giá học phần:
Hình thức
Điểm bộ phận 1
(Bài tập)
Điểm bộ phận 2
(Kiểm tra giữa kỳ)

Phương pháp

Mục đích

Trọng số
0,2

Kiểm tra viết trong Đánh giá khả năng giải các
1 tiết tín chỉ
bài tập có liên quan tới các 0,2
nội dung đã được học ở
Chương 1,2,3
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Thi kết thúc môn Làm bài thi viết 60 Đánh giá khả năng hiểu,
học
phút
nhớ và vận dụng lí thuyết 0,6
để giải các bài toán cụ thể
ở Chương 1,2, 3, 4,5,6.

4. XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Số tín chỉ: 2 (2 lý thuyết)
Khoa phụ trách: Toán
Mã số học phần: 3110692
Dạy cho các ngành:
- Cử nhân Sư phạm Tin học
- Cử nhân Công nghệ thông tin
- Cử nhân Sư phạm Hóa học
- Cử nhân Hóa học (PT-MT)
- Cử nhân Hóa Dược
- Cử nhân Sư phạm Sinh học
- Cử nhân Khoa học Môi trường
- Cử nhân Công nghệ Sinh học
- Cử nhân Quản lí tài nguyên-môi trường
- Cử nhân Địa lý Tự nhiên (Địa lí Tài nguyên Môi trường)
1. Mô tả học phần:
Nội dung môn học gồm 2 phần chính: phần Xác suất và phần Thống kê. Phần xác suất
cung cấp cho sinh viên các kiến thức về biến cố, xác suất của biến cố, các phương pháp
tính xác suất, biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất, các đặc trưng của biến ngẫu nhiên,
một số phân phối xác suất thường gặp trong thực tế. Phần thống kê giới thiệu cho sinh
viên các bài toán cơ bản của thống kê và cách giải quyết các bài toán này như bài toán
ước lượng khoảng, bài toán kiểm định giả thuyết.
2. Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên cần học trước một trong các học phần sau:
- Giải tích 1 (3110162)
- Giải tích 5 và đại số (3111252)
3. Mục tiêu của học phần:
Sinh viên nắm được:
- Khái niệm về xác suất, các quy tắc tính xác suất và các ứng dụng.
- Khái niệm về biến ngẫu nhiên, các đặc trưng của biến ngẫu nhiên và một số phân
phối xác suất thường gặp.
- Các kiến thức cơ bản về lý thuyết mẫu, thống kê mô tả.
- Các vấn đề ước lượng khoảng, kiểm định giả thuyết.
- Sinh viên hiểu được vai trò và ứng dụng của Xác suất thống kê trong các ngành
khoa học khác cũng như trong cuộc sống.
Về kĩ năng
- Nhận ra các mô hình thống kê đơn giản và ứng dụng vào các bài toán thuộc
chuyên - ngành học của mình.
- Sử dụng máy tính CASIO FX để tính toán xác suất và thống kê.
- Kỹ năng tự nghiên cứu và kỹ năng làm việc theo nhóm.
Về thái độ: Sinh viên có tính kiên trì, sáng tạo, có thái độ học tập chăm chỉ.
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
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4.1. Nội dung cụ thể:
Chương 1. Biến cố và xác suất của biến cố
1.1. Phép thử, không gian mẫu và biến cố.
1.2. Các phép toán và quan hệ giữa các biến cố.
1.3. Xác suất biến cố
1.4. Công thức cộng xác suất
1.5. Xác suất có điều kiện
1.6. Biến cố độc lập
1.7. Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes
1.8. Công thức Bernoulli
Chương 2. Biến ngẫu nhiên
2.1. Định nghĩa biến ngẫu nhiên
2.2. Biến ngẫu nhiên độc lập
2.3. Biến ngẫu nhiên rời rạc
2.3.1. Bảng phân phối xác suất
2.3.2. Hàm phân phối xác suất
2.3.4. Các đặc trưng (Kì vọng, phương sai, độ lệch chuẩn)
2.4. Biến ngẫu nhiên liên tục
2.4.1. Hàm mật độ xác suất
2.4.2. Hàm phân phối xác suất
2.4.4. Các đặc trưng (Kì vọng, phương sai, độ lệch chuẩn)
2.5. Một số phân phối xác suất thường gặp (Bernoulli, Nhị thức, Chuẩn)
2.6. Các định lí giới hạn (Luật số lớn và Định lí giới hạn trung tâm)
Chương 3. Uớc lượng tham số
3.1. Khái niệm mẫu và tổng thể
3.2. Các đặc trưng mẫu (trung bình, phương sai, và độ lệch chuẩn, trung vị)
3.3. Biểu đồ
3.4. Ước lượng điểm kỳ vọng, phương sai và xác suất
3.5. Ước lượng khoảng tỉ lệ, kỳ vọng.
Chương 5. Kiểm định giả thuyết
5.1. Kiểm định giả thuyết về kì vọng của phân phối chuẩn
5.2. Kiểm định giả thuyết về tỷ lệ, xác suất.
5.3. So sánh 2 kì vọng của 2 phân phối chuẩn với cỡ mẫu lớn
5.4. So sánh 2 tỉ lệ
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Tên chương
(1)

Lý
thuyết
(2)

Thực
hành
(3)

Tự học
(E-learning)

Bài tập

(4)

(5)

Tài liệu học tập,
tham khảo
(6)

3

0

2

2

[1], [2], [3], [4], [5]

Chương 1. Biến cố và xác
suất của biến cố

1.1. Phép thử, không gian
mẫu và biến cố.
1.2. Các phép toán và
quan hệ giữa các biến cố.
1.3. Xác suất biến cố
1.4. Công thức cộng xác
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suất
1.5. Xác suất có điều kiện
1.6. Biến cố độc lập
1.7. Công thức xác suất
toàn phần và công thức
Bayes
1.8. Công thức Bernoulli

Chương 2. Biến ngẫu
nhiên
2.1. Định nghĩa biến ngẫu
nhiên
2.2. Biến ngẫu nhiên độc
lập
2.3. Biến ngẫu nhiên rời
rạc
2.4. Biến ngẫu nhiên liên
tục
2.5. Một số phân phối xác
suất thường gặp
(Bernoulli, Nhị thức,
Chuẩn)
2.6. Các định lí giới hạn
(Luật số lớn và Định lí
giới hạn trung tâm)
Chương 3: Uớc lượng
tham số
3.1. Khái niệm mẫu và
tổng thể
3.2. Các đặc trưng mẫu
(trung bình, phương sai,
và độ lệch chuẩn, trung
vị)
3.3. Biểu đồ
3.4. Ước lượng điểm kỳ
vọng, phương sai và xác
suất
3.5. Ước lượng khoảng tỉ
lệ, kỳ vọng.
Chương 4: Kiểm định giả

4

2

2

[1], [2], [3], [4]

[1], [2], [3], [4]

3
3

thuyết

4.1. Kiểm định giả thuyết
về kì vọng của phân phối
chuẩn
4.2. Kiểm định giả thuyết
về tỷ lệ, xác suất.
4.3. So sánh 2 kì vọng
của 2 phân phối chuẩn

3

3
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3

[1], [2], [5], [6]

với cỡ mẫu lớn
4.4. So sánh 2 tỉ lệ
TỔNG

13

10

7

5. Tài liệu tham khảo
[1] Đặng Hùng Thắng, Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng, Nhà Xuất bản
Giáo dục, 2009.
[2] Đặng Hùng Thắng, Thống kê và ứng dụng. Nhà Xuất bản Giáo dục, 2008.
[3] Đặng Hùng Thắng, Bài tập xác suất. Nhà Xuất bản Giáo dục, 2009.
[4] Đặng Hùng Thắng, Bài tập thống kê. Nhà Xuất bản Giáo dục, 2008.
[5] Shelldon M. Cross, Introduction to Probability and Statistics for engineers and
scientists, Elsevier Academic Press, 2004.
6. Phương pháp đánh giá học phần:
Hình thức
Điểm bộ phận 1
(Bài tập)
Điểm bộ phận 2
(Kiểm tra giữa kỳ)

Thi kết thúc môn học

Phương pháp

Mục đích

Trọng số
0,2

Kiểm tra viết trong 1 Đánh giá khả năng giải các
tiết tín chỉ (50 phút)
bài tập có liên quan tới các 0,2
nội dung đã được học ở
Chương 1 và phần đầu
Chương 2.
Làm bài thi viết 60 Đánh giá khả năng hiểu, nhớ
phút
và vận dụng lí thuyết để giải 0,6
các bài toán cụ thể ở Chương
2, Chương 3 và Chương 4.

5. VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG II
Số tín chỉ: 3TC
Bộ môn/Khoa phụ trách: Tổ Vật lý Đại cương 2 – Khoa Vật lý
Mã số học phần:
Dạy cho các ngành: Cử nhân sinh học (Tài nguyên môi trường-CTM)
1. Mô tả học phần:
Chương trình gồm hai phần chính, với tổng cộng 10 chương: Điện – Từ học (6
chương) và Quang học (4 chương).
2. Điều kiện tiên quyết:
Để học được học phần này, sinh viên phải học trước Học phần Toán học cao cấp I
và Toán học cao cấp II.
3. Mục tiêu của học phần:
a) Về kiến thức:
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Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Điện – Từ học và Quang học, làm cơ
sở cho sinh viên tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.
b) Về kỹ năng:
- Sinh viên học xong học phần này có khả năng vận dụng kiến thức giải thích một
số hiện tượng tự nhiên có liên quan.
- Có khả năng giải quyết một số dạng bài tập về Điện - Từ học và Quang học.
c) Về thái độ:
- Sinh viên có hứng thú học tập đối với các môn học kế tiếp và các môn học có
liên quan.
- Sinh viên có ý thức tự học, tự cập nhật kiến thức mới.
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
Phần 1: ĐIỆN – TỪ HỌC (27 tiết = 20 LT và 7 BT)
CHƯƠNG 1: TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN (6 tiết LT + 3 tiết BT)
1.1. Định luật Coulomb:
1.1.1. Điện tích điểm
1.1.2. Định luật Coulomb tổng quát
1.2. Điện trường:
1.2.1. Khái niệm điện trường
1.2.2. Vectơ cường độ điện trường
1.2.3. Vectơ cường độ điện trường của điện tích điểm
1.2.4. Nguyên lý chồng chất điện trường, lưỡng cực điện
1.3. Điện thông, định lý O – G (OXTROGRATXKI-GAUSS):
1.3.1. Đường sức điện trường
1.3.2. Vectơ cảm ứng điện (chỉ định nghĩa)
1.3.3. Điện thông
1.3.4. Định lý O- G (thừa nhận)
1.3.5. Ứng dụng của định lý O – G tính cường độ điện trường cho các trường hợp: mặt
cầu, mặt phẳng, 2 mặt song song vô hạn mang điện đều.
1.4. Điện thế:
1.4.1. Công của lực tĩnh điện
1.4.2. Thế năng của điện tích điểm và hệ nhiều điện tích điểm
1.4.3. Điện thế
1.4.4. Hiệu điện thế.
1.5. Mặt đẳng thế, hệ thức liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế
1.5.1. Định nghĩa
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1.5.2. Tính chất của mặt đẳng thế
1.5.3. Mối liên hệ giữa điện trường và điện thế
1.5.4. Ứng dụng.
CHƯƠNG 2: VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI (2 tiết LT + 0 BT)
2.1. Vật dẫn cân bằng tĩnh điện
2.1.1. Điều kiện
2.1.2. Các tính chất (không chứng minh)
2.2. Hiện tượng điện hưởng
2.2.1. Hiện tượng điện hưởng một phần
2.2.2. Điện hưởng toàn phần (không chứng minh định lý các phần tử tương ứng)
2.3. Điện dung và tụ điện (tự đọc)
2.4. Năng lượng điện trường
2.4.1. Năng lượng điện trường của hệ tích điểm, của vật dẫn mang điện của tụ điện và
của điện trường bất kỳ
2.5. Hiện tượng phân cực điện môi
2.5.1. Hiện tượng phân cực điện môi
2.5.2. Giải thích
2.6. Cường độ điện trường tổng hợp trong điện môi
2.6.1. Véc tơ phân cực điện môi
2.6.2. Liên hệ giữa véc tơ phân cực điện môi và mật độ của các điện tích liên kết điện
trường tổng hợp trong điện môi
CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI (tự đọc)
CHƯƠNG 4: TỪ TRƯỜNG (6 tiết LT và 2 tiết BT)
4.1. Tương tác từ, định luật Ampere
4.1.1. Tương tác từ
4.1.2. Định luật Ampere
4.2. Từ trường
4.2.1. Khái niệm từ trường
4.2.2. Vectơ cảm ứng từ
4.2.3. Vectơ cường độ từ trường
4.2.4. Nguyên lý chồng chất từ trường
4.2.5. Ứng dụng: Xác định vectơ cảm ứng từ và vectơ cường độ từ trường của một số
dòng điện đơn giản
4.3. Từ thông. Định lý O – G (OXTROGRATXKI-GAUSS) đối với từ trường
4.3.1. Đường cảm ứng từ - Từ thông
4.3.2. Tính chất xoáy từ trường. Định lý O – G đối với từ trường
4.4. Lưu số của véc tơ cường độ từ trường. Định lý dòng điện toàn phần
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4.4.1. Lưu số của vectơ cường độ từ trường
4.4.2. Định lý toàn phần (phát biểu và ứng dụng)
4.5. Tác dụng của từ trường lên dòng điện
4.5.1. Tác dụng của từ trường lên dòng điện
4.5.2. Tác dụng giữa hai dòng điện thẳng
4.5.3. Khung dây có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường
4.5.4. Công của từ lực
4.6. Chuyển động của hạt điện trong từ trường
4.6.1. Lực Lorentz
4.6.2. Chuyển động của hạt điện trong từ trường đều (tự đọc)
CHƯƠNG 5: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ (3 tiết LT và 2 tiết BT)
5.1. Các định luật cơ bản về cảm ứng điện từ
5.1.1. Thí nghiệm, các kết luận của Faraday
5.1.2. Định luật Lenzt
5.1.3. Định luật cơ bản về hiện tượng cảm ứng điện từ
5.2. Hiện tượng tự cảm
5.2.1. Định nghĩa
5.2.2. Suất điện động tự cảm
5.2.3. Hệ số tự cảm
5.3. Năng lượng từ trường
5.3.1. Năng lượng từ trường của ống dây điện và từ trường bất kỳ
CHƯƠNG 6: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG (3 tiết LT)
6.1. Luận điểm MAXWELL 1
6.1.1. Dẫn tới luận điêm Maxwell 1
6.1.2. Phương trình Maxwell – Faraday (dạng phân tích và vi phân)
6.2. Luận điểm MAXWELL 2
6.2.1. Phát biểu luận điểm 2
6.2.2. Giả thuyết về dòng điện dịch
6.2.3. Phương trình Maxwell – Ampere (dạng tích phân và vi phân)
6.3. Điện từ trường
6.3.1. Điện từ trường
6.3.2. Hệ các phương trình Maxwell mô tả trường điện từ ở dạng dung tích phân và vi
phân
Phần 2: QUANG HỌC (18 tiết = 13 LT và 5 BT)
CHƯƠNG 7: GIAO THOA ÁNH SÁNG (5 tiết LT và 2 tiết BT)
7.1. Các cơ sở của quang sóng
7.1.1. Quang lộ
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7.1.2. Định lý Malus
7.1.3. Thuyết điện từ ánh sáng
7.1.4. Hàm sóng phẳng đơn sắc
7.1.5. Nguyên lý chồng chất sóng
7.1.6. Cường độ sáng, nguyên lý Huygens – Fresnel
7.2. Giao thoa ánh sáng
7.2.1. Định nghĩa và điều kiện có giao thoa (công nhân)
7.2.2. Điều kiện cho cực đại, cực tiểu giao thoa
7.2.3. Giao thoa trong thí nghiệm Young, vị trí vân giao thoa, hình dạng vân giao thoa,
giao thoa với ánh sáng trắng.
7.3. Giao thoa gây bởi bản mỏng
7.3.1. Thí nghiệm Loyd
7.3.2. Giao thoa gây bởi bản mỏng có bề dầy thay đổi, vân cùng độ dày, vân cơ bản
không khí hình nêm, vân tròn Newton
7.3.3. Giao thoa gây bởi bản mỏng có bề dày không đổi, vân cùng độ nghiêng
7.3.4. Ứng dụng giao thoa (tự đọc)
CHƯƠNG 8: NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG (3 LT và 1 BT)
8.1. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng
8.1.1. Thí nghiệm
8.1.2. Định nghĩa hiện tường nhiễu xạ ánh sáng
8.2. Nhiễu xạ gây bởi các sóng phẳng
8.2.1. Nhiều xạ qua một khe hẹp
8.2.2. Nhiễu xạ qua nhiều khe hẹp (Trình bày định tính để đi đến kết luận trên màn quan
sát chỉ thấy được các cực đại chính và điều kiện để có nhiễu xạ)
8.2.3. Cách tử nhiễu xạ
8.2.4. Nhiễu xạ tia X trên mạng tinh thể
CHƯƠNG 9: PHÂN CỰC ÁNH SÁNG (2 tiết LT)
9.1. Ánh sáng tự nhiên
9.1.1. Ánh sáng tự nhiên
9.1.2. Ánh sáng phân cực, sự phân cực qua bản Tuamalin, định luật Malus
9.2. Sự phân cực ánh sáng do phản xạ và khúc xạ
9.3. Phân cực do lướng chiết (tự đọc)
CHƯƠNG 10: QUANG LƯỢNG TỬ (3 tiết LT và 2 tiết BT)
10.1. Bức xạ nhiệt
10.1.1. Những khái niệm mở đầu
10.1.2. Các đặc trưng cho bức xạ nhiệt
10.1.3. Định luật Kirchhoff
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10.1.4. Vật đen tuyệt đối
10.2. Thuyết lượng tử Planck
10.2.1. Thuyết lượng tử Planck
10.2.2. Các định luật bức xạ của vật đen tuyệt đối
10.3. Thuyết lượng tử ánh sáng
10.3.1. Nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng
10.3.2. Khối lượng và động lượng của Photon
10.3.3. Định nghĩa và phát biểu 3 định luật quang điện
10.4. Hiệu ứng Compton
10.4.1. Hiệu ứng Compton
10.4.2. Giải thích (không giải các phương trình về bảo toàn năng lượng và động lượng)
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Tên chương

Lý
thuyết
(2)

(1)
Chương 1. TRƯỜNG
TĨNH ĐIỆN
1.1. Định luật Coulomb
1.2. Điện trường
1.3. Điện thông, định lý O –
G (OXTROGRATXKIGAUSS)
1.4. Điện thế

Thực
hành
(3)

2

Tự học
(E-learning)

Bài tập

(4)

(5)

Tài liệu học tập,
tham khảo
(6)

2

2

Tài liệu [1]

1.5. Mặt đẳng thế, hệ thức
liên hệ giữa cường độ điện
trường và điện thế
Chương 2. VẬT DẪN VÀ
ĐIỆN MÔI
2.1. Vật dẫn cân bằng tĩnh
điện
2.2. Hiện tượng điện hưởng
2.3. Điện dung và tụ điện
2.4.

Năng

lượng

Tài liệu [1]

điện

trường

2

2

2.5. Hiện tượng phân cực
điện môi
2.6. Cường độ điện trường
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tổng hợp trong điện môi
Chương 3: DÒNG ĐIỆN

Tài liệu [1]

1

KHÔNG ĐỔI
Chương 4: TỪ TRƯỜNG
4.1. Tương tác từ, định luật
Ampere
4.2. Từ trường
4.3. Từ thông. Định lý O –
G (OXTROGRATXKIGAUSS) đối với từ trường
4.4. Lưu số của véc tơ
cường độ từ trường. Định lý
dòng điện toàn phần
4.5. Tác dụng của từ trường
lên dòng điện
4.6. Chuyển động của hạt
điện trong từ trường
Chương 5: CẢM ỨNG

2

2

2

Tài liệu [1]

ĐIỆN TỪ
5.1. Các định luật cơ bản về
cảm ứng điện từ.

Tài liệu [1]
2

1

2

2

1

0

Tài liệu [1]

3

2

2

Tài liệu [2]

5.2. Hiện tượng tự cảm
5.3. Năng lượng từ trường
Chương 6: ĐIỆN TỪ
TRƯỜNG
6.1. Luận điểm
MAXWELL 1
6.2. Luận điểm
MAXWELL 2
6.3. Điện từ trường
Chương 7: GIAO THOA
ÁNH SÁNG
7.1. Các cơ sở của quang
sóng
7.2. Giao thoa ánh sáng
7.3. Giao thoa gây bởi bản
mỏng
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Chương 8: NHIỄU XẠ
ÁNH SÁNG
8.1. Hiện tượng nhiễu xạ
ánh sáng
8.2. Nhiễu xạ gây bởi các
sóng phẳng
Chương 9: PHÂN CỰC
ÁNH SÁNG
9.1. Ánh sáng tự nhiên
9.2. Sự phân cực ánh sáng
do phản xạ và khúc xạ
9.3. Phân cực do lướng
chiết
Chương 10: QUANG
LƯỢNG TỬ
10.1. Bức xạ nhiệt
10.2. Thuyết lượng tử
Planck
10.3. Thuyết lượng tử ánh
sáng
10.4. Hiệu ứng Compton
TỔNG

2

1

2

1

1

2

2

2

18

15

12

Tài liệu [2]

Tài liệu [2]

Tài liệu [2]

5. Tài liệu tham khảo:
1. Lương Duyên Bình, “Vật lý đại cương (Tập 2)”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.
2. Lương Duyên Bình, “Vật lý đại cương (Tập 3)”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.
3. Trương Thành, “Vật lý đại cương”, Tài liệu lưu hành nội bộ, Khoa Vật lý, Trường Đại
học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
6. Phương pháp đánh giá học phần:
- Đánh giá chuyên cần: 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 30% . Hình thức: Tự luận
- Thi cuối kỳ: 60%. Hình thức: Tự luận

6. TIẾNG ANH 1
Số tín chỉ:
Bộ môn/Khoa phụ trách:

4 tín chỉ
Khoa Tiếng Anh chuyên ngành,
Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Mã số học phần:
412004 0
Dạy cho các ngành trong trường ĐH Sư phạm, ĐHĐN có học phần Tiếng Anh
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1. Mô tả học phần: Kết thúc 2 học phần, sinh viên có thể đạt được những kỹ năng ngôn ngữ ở
cấp độ A2 được mô tả theo bảng tự đánh giá của Khung Tham chiếu trình độ Ngoại Ngữ chung
Châu Âu (CEFR) như sau:
Hiểu những cụm từ và những từ liên quan đến lĩnh vực cá nhân được sử dụng
thường xuyên (ví dụ: thông tin rất cơ bản về cá nhân và gia đình, mua sắm,
khu vực địa phương, việc làm); nắm được ý chính trong các tin nhắn và thông
báo ngắn, đơn giản, rõ ràng.
Đọc được những đoạn văn rất ngắn và đơn giản; tìm được thông tin cụ thể và có
thể dự đoán được trong những mẩu tin hàng ngày như tin quảng cáo, thực đơn
và thời gian biểu; hiểu được thư tín cá nhân viết ngắn gọn, đơn giản.
Giao tiếp được về những công việc đơn giản hàng ngày, trao đổi thông tin trực
tiếp và đơn giản về các chủ đề và hoạt động quen thuộc; trao đổi rất ngắn gọn
về những vấn đề xã hội, mặc dù bản thân chưa thể hiểu đầy đủ để tự mình có
thể duy trì cuộc nói chuyện.
Sử dụng được chuỗi cụm từ và câu để miêu tả đơn giản về gia đình mình và
những người khác, điều kiện sống, thông tin về học vấn và công việc hiện tại
hoặc gần nhất của bản than.
Viết được những ghi chú và tin nhắn đơn giản và ngắn; viết một bức thư cá
nhân rất đơn giản, ví dụ như thư cảm ơn ai đó về việc gì.

Nghe

Đọc
Tương tác
nói

Nói
Viết

2. Điều kiện tiên quyết: Để học được 2 học phần này, sinh viên phải đạt chuẩn đầu vào tương
đương trình độ A1 theo CEFR dựa trên kết quả khảo sát đầu khóa. Nếu chưa đạt, sinh viên phải
dự học chương trình Tiếng Anh Dự Bị (95 tiết) và được kiểm tra đánh giá đạt vào cuối chương
trình.
3. Mục tiêu của học phần: Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra với các kỹ năng cơ bản của việc sử
dụng tiếng Anh tương đương trình độ A2 theo CEFR
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
Stt

1

Bài học

Out and
about

Nghe
- Nghe và phát
âm đúng các
địa điểm của
một thành phố
như nhà hát,
bảo tàng, nhà
ga…
- Nghe các
quảng cáo trên
radio về giờ mở
cửa, đóng cửa,
giá vé của các
điểm du lịch

Mục tiêu cụ thể
Sau mỗi bài học, sinh viên có thể
Nói
Đọc
- Miêu tả vị trí - Đọc hiểu tờ
các địa điểm
rơi về thông
trên bản đồ
tin du lịch
thành phố
- Đọc hiểu và
- Nói về khả
kể lại một câu
năng của mình chuyện
trong quá khứ
và các sự việc
đã xảy ra trong
quá khứ
- Kể một câu
chuyện với sự
trợ giúp ( từ
vựng, hình
ảnh)
- Hội thoại về
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Số
tiết
Viết
- Viết một tờ
rơi về thông
tin du lịch của
một thành phố
- Viết
lại một tin
nhắn điện
thoại

15

2

World
famous

3

On the
menu

4

Journeys

- Nghe và phát
âm đúng tên
các nước và
quốc tịch phổ
biến trên thế
giới
- Nghe giới
thiệu về một số
nhân vật nổi
tiếng
- Nghe hội
thoại về một
ngày tồi tệ
trong tuần
- Nghe và phát
âm đúng các từ
về đồ ăn, thức
uống
- Nghe nói về
các món ăn
truyền thống ở
một số vùng
- Nghe hội
thoại gọi món
ăn ở nhà hàng
- Nghe và phát
âm đúng các từ
về các phương
tiện giao thông
- Nghe các
thông báo ở nhà
ga

việc gọi điện
thoại và để lại
tin nhắn
- Hỏi và trả lời
các câu hỏi
đơn giản về
những người
nổi tiếng
- Nói về
những sự kiện
đã xảy ra trong
quá khứ
- Hội thoại kể
về ngày nghỉ
cuối tuần

- Đọc hiểu
thông tin về
một nhân vật
nổi tiếng và
những thành
tựu của họ
- Đọc hiểu một
bài khóa về
các phát minh

- Viết email
15
cho một người
bạn kể về ngày
nghỉ cuối tuần
của mình

- Hội thoại về
việc gọi món
ăn và đồ uống
ở nhà hàng
- Thảo luận về
thức ăn của đất
nước mình

- Đọc hiểu về
các món ăn
truyền thống
của Anh
- Đọc hiểu một
bài phỏng vấn
trên tạp chí về
chủ đề ăn uống

- Viết một bức
thư để hỏi
thông tin về
nhà hàng

- Nói về
phương tiện đi
đến trường
- Thảo luận về
việc sống ở
nước ngoài
- Hội thoại về
việc mua vé
tàu

- Đọc hiểu về
sự di dân và
nước Anh đa
văn hóa
- Đọc hiểu chi
tiết một bài
viết trên tạp
chí

- Viết email kể 15
về một kỳ nghỉ

* Các dạng bài kiểm tra
Các dạng bài kiểm tra sinh viên được làm quen ở cấp độ A2 như sau
Stt Bài học
Sử dụng
Nghe
Nói
Đọc
ngôn ngữ
1
Out and
Điền dạng
Bài tập
Thảo luận dựa Bài tập chèn
about
đúng của từ đúng /sai
theo tranh
câu
2

World
famous

Điền từ

Phân loại
câu phát
biểu và
người nói

Thảo luận dựa Bài tập
theo tranh,
đúng /sai
thảo luận dựa
theo chủ đề
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Viết
Viết bưu
thiếp

15

3

On the
menu

Bài tập trắc
nghiệm

Bài tập trắc
nghiệm

4

Journeys

Viết lại câu

Bài tập
đúng/sai

5

Just the
job

Chọn dạng
đúng của
động từ

6

The real
you

Điền dạng
thức đúng
của từ

Phân loại
câu phát
biểu và
người nói
Hoàn thành
bảng

7

Winning
and
losing

Điền từ

Hoàn thành
ý

Thảo luận dựa Chọn tiêu
Viết e-mail
theo chủ đề
đề phù hợp
với các đoạn
Thảo luận dựa Bài tập chèn
theo tranh
câu
Thảo luận dựa Bài tập trắc
theo chủ đề
nghiệm

Viết thư xin
việc

Thảo luận dựa Chọn tiêu
theo tranh
đề phù hợp
với các
đoạn;
Bài tập
đúng /sai /
không có
thông tin
Phỏng vấn
Chọn tiêu
Viết một bài
đề phù hợp
báo cho tạp
với các đoạn chí

* Phương pháp giảng dạy:
Giáo viên chú trọng cho sinh viên thực hành nhiều, không chỉ dạy kiến thức ngôn ngữ
(ngữ pháp, từ vựng) mà phải tập trung phát triển cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các kỹ
năng trên cần được kết hợp phát triển theo đường hướng giao tiếp (Communicative Language
Teaching). Điều này thực sự cần thiết trong quá trình sử dụng bộ giáo trình đề nghị và hoàn toàn
phù hợp với những yêu cầu thực tế hiện nay. Giáo viên thiết kế nhiều hoạt động (nhóm, thuyết
trình, đóng vai trong tình huống, …) nhằm phát huy tính tự chủ (autonomy) và phương pháp
học tập tích cực (active learning) để giúp sinh viên đạt được kết quả tốt nhất.
5. Tài liệu tham khảo:
* Giáo trình chính:
1. Fallas, D. and Davies, P.A (2008). Solutions (Elementary). Oxford University Press.
- Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên được yêu cầu phải hoàn tất các bài tập trong các sách bài
tập của bộ giáo trình Solutions. Ngoài ra, sinh viên còn phải sử dụng các Multi-ROM của bộ
giáo trình Solutions theo các cấp độ mình đang học. Đây là một công cụ tự học có tính
tương tác cao với các bài tập đa dạng, hấp dẫn để sinh viên tự luyện nghe, ngữ pháp, từ
vựng, nói và viết.
- Khuyến khích sinh viên mở tài khoản DynEd, tham gia các lớp DynEd để tăng cường việc
tự luyện tập của sinh viên dưới sự hướng dẫn, giám sát của giáo viên qua mạng. Đây là
chương trình dạy tiếng Anh đa phương tiện giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng nghe nói, đặc
biệt là luyện âm bởi sinh viên có thể ghi âm giọng nói, nghe lại giọng nói của mình và so
sánh với giọng bản ngữ. Ngoài ra, một tính ưu việt khác của chương trình này so với MultiROM chính là phần mềm quản lý thành tích học tập của sinh viên. Phần mềm này lưu lại
quá trình học và luyện tập của sinh viên, trên cơ sở đó giáo viên sẽ có những nhắc nhở,
hướng dẫn để điều chỉnh kịp thời.
6. Phương pháp đánh giá học phần:
- Trong các học phần này, việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên không chỉ bằng các bài
kiểm tra giữa kỳ và bài thi cuối kỳ mà còn bằng các cách đánh giá khác nhau như chuyên cần,
tham gia vào giờ học, thuyết trình v.v. Giáo viên trực tiếp giảng dạy sẽ quyết định chọn hình
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thức đánh giá phù hợp với sinh viên và thời lượng học. Điểm của phần này chiếm 20% tổng
điểm của học phần.
- Sinh viên sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ học do giáo viên trực tiếp giảng dạy đảm trách với
trọng số điểm chiếm 30% tổng điểm cho học phần Tiếng Anh 1
- Kết thúc học phần Tiếng Anh 1, sinh viên sẽ có bài thi do Tổ khảo thí của trường Đại học
Ngoại ngữ đảm nhận nhằm đánh giá kết quả học tập với trọng số điểm chiếm 50% tổng điểm cả
học phần.

7. TIẾNG ANH 2
Số tín chỉ:
Bộ môn/Khoa phụ trách:

4 tín chỉ
Khoa Tiếng Anh chuyên ngành,
Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Mã số học phần:
412004 0
Dạy cho các ngành trong trường ĐH Sư phạm, ĐHĐN có học phần Tiếng Anh
1. Mô tả học phần: Kết thúc 2 học phần, sinh viên có thể đạt được những kỹ năng ngôn ngữ ở
cấp độ A2 được mô tả theo bảng tự đánh giá của Khung Tham chiếu trình độ Ngoại Ngữ chung
Châu Âu (CEFR) như sau:
Nghe

Đọc
Tương tác
nói

Nói
Viết

Hiểu những cụm từ và những từ liên quan đến lĩnh vực cá nhân được sử dụng
thường xuyên (ví dụ: thông tin rất cơ bản về cá nhân và gia đình, mua sắm,
khu vực địa phương, việc làm); nắm được ý chính trong các tin nhắn và thông
báo ngắn, đơn giản, rõ ràng.
Đọc được những đoạn văn rất ngắn và đơn giản; tìm được thông tin cụ thể và có
thể dự đoán được trong những mẩu tin hàng ngày như tin quảng cáo, thực đơn
và thời gian biểu; hiểu được thư tín cá nhân viết ngắn gọn, đơn giản.
Giao tiếp được về những công việc đơn giản hàng ngày, trao đổi thông tin trực
tiếp và đơn giản về các chủ đề và hoạt động quen thuộc; trao đổi rất ngắn gọn
về những vấn đề xã hội, mặc dù bản thân chưa thể hiểu đầy đủ để tự mình có
thể duy trì cuộc nói chuyện.
Sử dụng được chuỗi cụm từ và câu để miêu tả đơn giản về gia đình mình và
những người khác, điều kiện sống, thông tin về học vấn và công việc hiện tại
hoặc gần nhất của bản than.
Viết được những ghi chú và tin nhắn đơn giản và ngắn; viết một bức thư cá
nhân rất đơn giản, ví dụ như thư cảm ơn ai đó về việc gì.

2. Điều kiện tiên quyết: Để học được học phần này, sinh viên phải học qua học phần Tiếng Anh
1.
3. Mục tiêu của học phần: Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra với các kỹ năng cơ bản của việc sử
dụng tiếng Anh tương đương trình độ A2 theo CEFR
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
Stt

1

Bài học

Just the
job

Mục tiêu cụ thể
Sau mỗi bài học, sinh viên có thể
Nghe
Nói
Đọc
Viết
- Nghe và phát - Nói về kế
- Đọc hiểu về
- Viết thư xin
âm đúng các từ hoạch tương
việc làm bán
việc
về nghề nghiệp lai
thời gian cho
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Số
tiết
15

- Nghe các mêu
tả công việc và
nhận biết được
các nghề
nghiệp đó
- Nghe các ý
kiến về công
việc bán thời
gian cho học
sinh
2

The real
you

- Nghe và phát
âm đúng các
tính từ miêu tả
tính cách
- Nghe hiểu các
miêu tả về tính
cách
- Nghe các bạn
trẻ nói về cách
sử dụng thời
gian rảnh

3

Winning
- Nghe và phát
and losing âm đúng các từ
về các môn thể
thao
- Nghe các bài
bình luận thể
thao và nhận
biết môn thể
thao.
- Nghe hiểu
một chương
trình truyền
thanh nói về
lịch sử một sự
kiện thể thao

- Thảo luận về
công việc tốt
nhất và tệ nhất
- Thảo luận,
nêu ý kiến về
việc làm bán
thời gian cho
học sinh
- Hội thoại về
việc đưa ra lời
khuyên
- Nói về tính
cách của bạn
bè, người thân
- Phỏng vấn
bạn về cách sử
dụng thời gian
rảnh
- Nói về thú
vui, sở thích
- Hội thoại
diễn đạt những
điều mình
thích và không
thích bằng
nhiều cách
-Nói về những
môn thể thao
mình yêu thích
- Kể một câu
chuyện ngắn
sử dụng các thì
quá khứ.
- Hội thoại kể
về kỳ nghỉ
cuối tuần

giới trẻ ở Anh
- Đọc hiểu một
bài viết trên
tạp chí về chủ
đề học sinh
phổ thông nghỉ
một năm
trước khi học
đại học (gap
year)
- Đọc hiểu về
cách sử dụng
thời gian rảnh
của các bạn trẻ
ở Anh
- Đọc hiểu một
bài báo nói về
văn hóa của
giới trẻ

-Viết một hồ
sơ cá nhân cho
một chatroom
trên mạng

15

- Đọc hiểu
thông tin về
một sự kiện
thể thao
- Đọc hiểu một
bài báo kể về
một vận động
viên thể thao

- Viết một bài
báo cho một
tạp chí sinh
viên kể về một
vận động viên
nổi tiếng

15

* Các dạng bài kiểm tra
Các dạng bài kiểm tra sinh viên được làm quen ở cấp độ A2 như sau
Stt Bài học
Sử dụng
Nghe
Nói
Đọc
ngôn ngữ
1
Out and
Điền dạng
Bài tập
Thảo luận dựa Bài tập chèn
about
đúng của từ đúng /sai
theo tranh
câu
2

World

Điền từ

Phân loại

Thảo luận dựa Bài tập
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Viết
Viết bưu
thiếp

famous

đúng /sai

câu phát
biểu và
người nói

theo tranh,
thảo luận dựa
theo chủ đề

Thảo luận dựa Chọn tiêu
Viết e-mail
theo chủ đề
đề phù hợp
với các đoạn
Thảo luận dựa Bài tập chèn
theo tranh
câu

3

On the
menu

Bài tập trắc
nghiệm

Bài tập trắc
nghiệm

4

Journeys

Viết lại câu

Bài tập
đúng/sai

5

Just the
job

Chọn dạng
đúng của
động từ

6

The real
you

Điền dạng
thức đúng
của từ

Phân loại
câu phát
biểu và
người nói
Hoàn thành
bảng

7

Winning
and
losing

Điền từ

Hoàn thành
ý

Thảo luận dựa Bài tập trắc
theo chủ đề
nghiệm

Viết thư xin
việc

Thảo luận dựa Chọn tiêu
theo tranh
đề phù hợp
với các
đoạn;
Bài tập
đúng /sai /
không có
thông tin
Phỏng vấn
Chọn tiêu
Viết một bài
đề phù hợp
báo cho tạp
với các đoạn chí

* Phương pháp giảng dạy:
Giáo viên chú trọng cho sinh viên thực hành nhiều, không chỉ dạy kiến thức ngôn ngữ
(ngữ pháp, từ vựng) mà phải tập trung phát triển cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các kỹ
năng trên cần được kết hợp phát triển theo đường hướng giao tiếp (Communicative Language
Teaching). Điều này thực sự cần thiết trong quá trình sử dụng bộ giáo trình đề nghị và hoàn toàn
phù hợp với những yêu cầu thực tế hiện nay. Giáo viên thiết kế nhiều hoạt động (nhóm, thuyết
trình, đóng vai trong tình huống, …) nhằm phát huy tính tự chủ (autonomy) và phương pháp
học tập tích cực (active learning) để giúp sinh viên đạt được kết quả tốt nhất.
5. Tài liệu tham khảo:
* Giáo trình chính:
1. Fallas, D. and Davies, P.A (2008). Solutions (Elementary). Oxford University Press.
- Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên được yêu cầu phải hoàn tất các bài tập trong các sách bài
tập của bộ giáo trình Solutions. Ngoài ra, sinh viên còn phải sử dụng các Multi-ROM của bộ
giáo trình Solutions theo các cấp độ mình đang học. Đây là một công cụ tự học có tính
tương tác cao với các bài tập đa dạng, hấp dẫn để sinh viên tự luyện nghe, ngữ pháp, từ
vựng, nói và viết.
- Khuyến khích sinh viên mở tài khoản DynEd, tham gia các lớp DynEd để tăng cường việc
tự luyện tập của sinh viên dưới sự hướng dẫn, giám sát của giáo viên qua mạng. Đây là
chương trình dạy tiếng Anh đa phương tiện giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng nghe nói, đặc
biệt là luyện âm bởi sinh viên có thể ghi âm giọng nói, nghe lại giọng nói của mình và so
sánh với giọng bản ngữ. Ngoài ra, một tính ưu việt khác của chương trình này so với MultiROM chính là phần mềm quản lý thành tích học tập của sinh viên. Phần mềm này lưu lại
quá trình học và luyện tập của sinh viên, trên cơ sở đó giáo viên sẽ có những nhắc nhở,
hướng dẫn để điều chỉnh kịp thời.
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6. Phương pháp đánh giá học phần:
- Trong các học phần này, việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên không chỉ bằng các bài
kiểm tra giữa kỳ và bài thi cuối kỳ mà còn bằng các cách đánh giá khác nhau như chuyên cần,
tham gia vào giờ học, thuyết trình v.v. Giáo viên trực tiếp giảng dạy sẽ quyết định chọn hình
thức đánh giá phù hợp với sinh viên và thời lượng học. Điểm của phần này chiếm 20% tổng
điểm của học phần.
- Sinh viên sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ học do giáo viên trực tiếp giảng dạy đảm trách với
trọng số điểm chiếm 30% tổng điểm cho học phần Tiếng Anh 2.
- Kết thúc học phần Tiếng Anh 2, sinh viên sẽ có bài thi do Tổ khảo thí của trường Đại học
Ngoại ngữ đảm nhận nhằm đánh giá kết quả học tập với trọng số điểm chiếm 50% tổng điểm cả
học phần.

8. TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
Số tín chỉ: 02
Khoa phụ trách: Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Mã số học phần: 317165
Dạy cho các ngành: Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Báo chí, Văn hóa học, Giáo dục Mầm
non, Giáo dục Tiểu học, Tâm lý học, Sư phạm Địa lý, Địa lý du lịch, Công nghệ thông tin, Việt
Nam học, Sư phạm Vật lý, Quản lý tài nguyên môi trường, Giáo dục chính trị, Cao đẳng sư
phạm Âm nhạc, Công tác xã hội.
1. Mô tả học phần:
Tiếng Việt thực hành là một môn khoa học ngôn ngữ cung cấp cho sinh viên những kiến
thức tổng quát về tiếng Việt và các kĩ năng thực hành văn bản tiếng Việt. Đây là học phần cơ sở
được thiết kế dành cho sinh viên cả khối ngành Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội và Nhân
văn. Tùy theo thiết kế chương trình của mỗi khoa, mỗi chuyên ngành, môn học này có thể là
môn học bắt buộc hoặc tự chọn; có thể bố trí ở bất kỳ học kỳ nào (từ học kỳ 1 đến học kỳ 8)
trong chương trình đào tạo.
Môn học tập trung vào việc giúp sinh viên rèn luyện các kĩ năng về thực hành tiếng Việt
theo 5 nhóm vấn đề chính: (1) Chính tả; (2) Dùng từ; (3) Đặt câu; (4) Viết đoạn văn; (5) Xây
dựng văn bản.
2. Điều kiện tiên quyết: Không
3. Mục tiêu môn học:
3.1. Mục tiêu chung:
Học xong môn học này, sinh viên có được:
* Về kiến thức:
- Nắm được các kiến thức về chính tả tiếng Việt: nguyên tắc chính tả tiếng Việt, quy tắc
viết đúng chính tả tiếng Việt (viết các âm, viết hoa, viết tắt) và các mẹo viết đúng chính tả.
- Có được những hiểu biết khái quát về từ, từ tiếng Việt và những yêu cầu chung về việc
dùng từ.
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- Có được các hiểu biết khái quát về câu trong tiếng Việt (cấu tạo, phân loại) và nắm
được những yêu cầu chung của việc đặt câu.
- Nắm được những kiến thức cơ bản về đoạn văn, những yêu cầu chung của việc viết
đoạn văn trong văn bản, phân biệt được các kiểu cấu trúc đoạn văn.
- Xác định được các nhân tố giao tiếp của một văn bản, nắm được yêu cầu chung của một
đề cương và biết cách triển khai đề cương thành văn bản.
- Nắm được đặc điểm ngôn ngữ của văn bản hành chính và cấu trúc của một số loại văn
bản hành chính thông dụng (đơn, tờ trình, báo cáo, biên bản, thông báo).
* Kĩ năng:
- Nhận biết và chữa được các lỗi thường gặp về chính tả, dùng từ, đặt câu, viết đoạn văn,
xây dựng văn bản.
- Hình thành thói quen lựa chọn và sử dụng các đơn vị ngôn ngữ một cách hiệu quả trong
khi nói/viết.
- Vận dụng kiến thức để đặt câu và viết đoạn văn diễn đạt đúng mục đích nói/viết.
- Vận dụng những kiến thức đã học để tạo lập một số văn bản (chủ yếu là văn bản hành
chính công vụ).
* Thái độ:
- Yêu thích môn học, ngành học.
- Yêu ngôn ngữ của dân tộc, có ý thức rèn luyện việc sử dụng ngôn ngữ đúng chuẩn mực.
- Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
- Tự tin trong giao tiếp tiếng Việt.
3.2. Mục tiêu khác:
- Góp phần rèn luyện khả năng thuyết trình, phản biện, xử lí tình huống
- Góp phần phát triển kĩ năng cộng tác, kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả
- Góp phần trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá
- Góp phần phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo
4. Nội dung chi tiết môn học và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
Chương 1. Luyện kĩ năng viết đúng chính tả tiếng Việt (4 tiết)
1.1. Giản yếu về chính tả
1.2. Một số lỗi chính tả thường gặp
1.3. Nguyên tắc chính tả tiếng Việt
1.4. Luyện tập viết đúng chính tả tiếng Việt
Chương 2. Luyện kĩ năng dùng từ (5 tiết)
2.1. Từ và từ vựng tiếng Việt
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2.2. Những yêu cầu chung của việc dùng từ
2.3. Thao tác lựa chọn và sử dụng từ
Chương 3. Luyện kĩ năng đặt câu (5 tiết)
3.1. Câu trong tiếng Việt
3.2. Yêu cầu chung của việc đặt câu
3.3. Sửa câu sai
Chương 4. Luyện kĩ năng viết đoạn văn (7 tiết)
4.1. Yêu cầu chung của việc viết đoạn văn trong văn bản
4.2. Luyện viết đoạn văn theo cấu trúc
4.3. Luyện tách đoạn văn và liên kết đoạn văn
4.4. Luyện rút gọn và mở rộng đoạn văn
4.5. Luyện chữa lỗi đoạn văn
Chương 5. Luyện kĩ năng xây dựng văn bản (9 tiết)
5.1. Định hướng xây dựng văn bản
5.2. Lập đề cương văn bản
5.3. Triển khai đề cương thành văn bản
5.4. Thực hành xây dựng một số văn bản hành chính thông dụng
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Tên chương

Lý
thuyết

Thực
hành

Thảo
luận

Tự học
(E-learning)

Chương 1.
Luyện kĩ năng
chính tả tiếng
Việt

1

Tài liệu số [1] (từ tr.3 ->23);
Tài liệu số [2] (từ tr.176 ->188);
Tài liệu số [3] (từ tr.49 ->53);
Tài liệu số [4] (từ tr.107 ->156);
Tài liệu số [5] (từ tr.06 ->25);
Tài liệu số [8] (từ tr. 53 ->128);
Tài liệu số [9] (từ tr.238 ->275);
Tài liệu số [10] (từ tr.211 >233).

3

1

2

Tài liệu số [1] (từ tr.24 ->52);
Tài liệu số [2] (từ tr.158 ->175);
Tài liệu số [4] (từ tr.01 ->10);
Tài liệu số [5] (từ tr.26 ->42);
Tài liệu số [8] (từ tr.129 ->188);
Tài liệu số [10] (từ tr.162 >203);

3

1

2

Tài liệu số [1] (từ tr.53 ->80);

3

Chương 2.
Luyện kĩ năng
dùng từ

Chương 3.

Tài liệu học tập,
tham khảo
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Luyện kĩ năng
đặt câu

Tài liệu số [2] (từ tr.110 ->157);
Tài liệu số [4] (từ tr.11 ->105);
Tài liệu số [5] (từ tr.43 ->90);
Tài liệu số [10] (từ tr. 119 >161);

Chương 4.
2

Tài liệu số [1] (từ tr.81 ->142);
Tài liệu số [2] (từ tr.85 ->109);
Tài liệu số [5] (từ tr.91 ->110);
Tài liệu số [6] (từ tr.05 ->110);
Tài liệu số [10] (từ tr.71 ->114);

2

3

Tài liệu số [1] (từ tr.212 ->276);
Tài liệu số [2] (từ tr.53 ->84);
Tài liệu số [3] (từ tr.01 ->48);
Tài liệu số [7] (từ tr. 06 ->130);
Tài liệu số [9] (từ tr.71 ->56);

7

9

Luyện kĩ năng
viết đoạn văn

2

2

Chương 5.
Luyện kĩ năng
xây dựng văn
bản

3

TỔNG
5. Tài liệu tham khảo:
5.1. Tài liệu chính:

[1] Nguyễn Quang Ninh (2005), Giáo trình Tiếng Việt thực hành A,
Giáo dục.

NXB

5.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Lê A (2005), Giáo trình Tiếng Việt thực hành B, NXB Giáo dục.
[3] Bộ Nội vụ (2011), Thông tư số 01/2011/TT-BNV ban hành ngày 19
01 năm 2011.

tháng

[4] Nguyễn Đức Dân (1997), Tiếng Việt thực hành, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[5] Nguyễn Thị Ly Kha (2010), Dùng từ, viết câu và soạn thảo văn bản, NXB Giáo dục,
TP HCM.
[6] Nguyễn Quang Ninh (1997), 150 bài tập rèn luyện kỹ năng dựng đoạn văn dùng cho
THCS và THPT, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[7] Vương Thị Kim Thanh (2010), Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản, NXB Lao
động – Xã hội, Hà Nội.
[8] Phan Thiều (1998), Rèn luyện ngôn ngữ - Tập 1, 2, NXB Giáo dục.
[9] Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (2008), Tiếng Việt thực hành, NXB Đại học
Quốc gia, Hà Nội.
[10] Bùi Minh Toán, Nguyễn Quang Ninh (2008), Tiếng Việt thực hành, NXB Đại học
Sư phạm, Hà Nội.
6. Phương pháp đánh giá học phần
Trọng số:
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Chuyên cần:

0,1

Bài tập cá nhân:

0,1

Kiểm tra giữa học phần:

0,2

Thi kết thúc học phần

0,6

Cộng
Tính theo thang điểm:

1,0
A, B, C, D, F

9. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Số tín chỉ: 2 (21 tiết lý thuyết, 9 tiết thảo luận)
Bộ môn/Khoa phụ trách: Khoa Kinh tế Chính trị
Mã số học phần:
213002 0
Dạy cho các ngành đại học và cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin.
1. Mô tả học phần:
Là học phần bắt buộc trong chương trình các môn lý luận chính trị.
Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần 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 của tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu của học phần.
2. Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên phải học xong các học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin
1 và Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 2.
Học phần được bố trí học trong những năm đầu đào tạo trình độ đào tạo đại học, cao đẳng
khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
3. Mục tiêu của học phần:
- Giúp cho sinh viên hiểu biết một cách có hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá
của Hồ Chí Minh.
- Cùng với học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, học phần Tư
tưởng Hồ Chí Minh góp phần trang bị thêm cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa
Mác - Lênin, giúp cho sinh viên có nhận thức đúng đắn về đường lối chính sách của Đảng và
Nhà nước ta.
- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng
Hồ Chí Minh
1. Đối tượng nghiên cứu
1.1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2. Đối tượng của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Phương pháp nghiên cứu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
2.1. Cơ sở phương pháp luận
2.2. Các phương pháp cụ thể
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3. Ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu môn học
3.1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
3.2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị
Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1.1.1. Cơ sở khách quan
1.1.2. Nhân tố chủ quan
1.2. Quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2.1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước
1.2.2. Thời kỳ từ 1911-1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
1.2.3. Thời kỳ từ 1921-1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam
1.2.4. Thời kỳ từ 1930-1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng
1.2.5. Thời kỳ từ 1945-1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện
1.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
1.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam
1.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của thế giới
Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc
2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
2.1.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa
2.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
2.2.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc
2.2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô
sản
2.2.3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo
2.2.4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc
2.2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng
giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc
2.2.6. Cách mạng giaoỉ phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo
lực
Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.1.1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.1.2. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.2. Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.2.1. Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ
nghĩa
69

3.2.2. Biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng Cộng sản Việt Nam
4.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của đảng Cộng sản Việt Nam
4.1.1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
4.1.2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam
4.1. 3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam
4.1.4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền
4.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh
4.2.1. Xây dựng Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng
4.2.2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam
Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
5.1.1. Vị trí vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng
5.1.2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
5.1.3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc
5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
5.2.1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế
5.2.2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế
5.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế
Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân,
vì dân
6.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ
6.1.1. Quan niệm về dân chủ
6.1.2. Về thực hành dân chủ
6.2. Quan điểm của hồ chí minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
6.2.1. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân
6.2.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với
tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước
6.2.3. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ
6.2.4. Xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả
Chương 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
7.1. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
7.1.1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh
7.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa
7.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa
7.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
7.2.1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
7.2.2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
7.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới
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7.3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người
7.3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:

Tên chương
(1)
Chương mở đầu: Đối tượng,
phương pháp nghiên cứu và ý
nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ
Chí Minh
Chương 1: Cơ sở, quá trình hình
thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí
Minh
Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về vấn đề dân tộc và cách mạng
giải phóng dân tộc
Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về chủ nghĩa xã hội và con đường
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam
Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đảng Cộng sản Việt Nam
Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết
quốc tế
Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về dân chủ và xây dựng nhà nước
của dân, do dân, vì dân
Chương 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh
về văn hóa, đạo đức và xây dựng
con người mới
Tổng cộng

Lý
thuyết
(2)

Thực
hành
(3)

Thảo
luận
(4)

Tự học
(E-learning)
(5)

1

Tài liệu học tập,
tham khảo
(6)
[1], [2], [3], [4],
[5]

1
1

1

[1], [2], [3], [4],
[5]
1

1

2

[1], [2], [3], [4],
[5]
1

1

2

[1], [2], [3], [4],
[5]
1

2

1

[1], [2], [3], [4],
[5]
2

2

1

[1], [2], [3], [4],
[5]
2

2

1

[1], [2], [3], [4],
[5]
2

2

1

12

09

[1], [2], [3], [4],
[5]
09

5. Tài liệu tham khảo:
[1] PGS.TS Phạm Ngọc Anh (chủ biên), Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí
Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013.
[2] Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương, Đĩa CD - Rom Hồ Chí
Minh toàn tập, 15 tập (xuất bản lần thứ ba), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.
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[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường đại học,
cao đẳng), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập (giai đoạn 1925 - 1995), 54 tập, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.
[5] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội,
2003.
6. Phương pháp đánh giá học phần:
- Thảo luận, bài tập
: trọng số: 0,1
- Bài kiểm tra giữa học kỳ : trọng số: 0,3
- Bài thi kết thúc học phần: trọng số : 0,6

10. GIÁO DỤC GIỚI TÍNH
Số tín chỉ: 02 (các hoạt động trên lớp 30 tiết, thực hiện qua giáo trình điện tử)
Bộ môn/Khoa phụ trách: Tổ Giáo dục giới tính, Khoa Tâm lý - Giáo dục
Mã số học phần: 3310011
Dạy cho các ngành cử nhân sư phạm và các ngành cử nhân khoa học.
1. Mô tả học phần:
- Phần Giáo dục giới tính gồm 10 bài học được thiết kế trên đĩa CDrom, lần lượt chuyển
tải các nội dung giảng dạy về quyền và sức khỏe tình dục bao gồm các vấn đề về tâm sinh lý lứa
tuổi, tình bạn, tình yêu, tình dục, sự mang thai, các nguy cơ lây nhiễm qua đường tình dục, biết
bảo vệ bản thân tránh được sự xâm hại, quấy rối tình dục, hiểu rõ về giới và các quyền có liên
quan đến giới, đặc biệt thể hiện qua các hành vi tình dục và cuối cùng nhằm hướng dẫn sinh viên
biết tự đưa ra những quyết định của bản thân khi đối diện trước những tình huống thường gặp
trong tuổi sinh viên.
Mỗi bài học được bắt đầu bằng một trò chơi khởi động, các bài trình bày dưới dạng các
slide cung cấp các kiến thức có liên quan đến bài học từ hai giáo dục viên đồng đẳng. Bước tiếp
theo là phần chính của bài học là phần bài tập dưới dạng hoạt động sáng tạo, huy động tính tích
cực của sinh viên qua việc thảo luận, trình bày theo nhóm, thiết kế xây dựng một câu chuyện,
một thông điệp, đóng vai để giải quyết tình huống... Xen kẽ là một số trò chơi, hoặc một bài trắc
nghiệm kiểm tra kiến thức và thái độ. Tất cả các hoạt động đều nhằm giúp sinh viên tiếp nhận
thông tin và lắng nghe suy nghĩ của những người khác, kết hợp với suy nghĩ của chính bản thân
mình một cách sinh động.
- Phần Phương pháp giáo dục giới tính được hệ thống lại từ phần phương pháp đã được
thể hiện qua các bài học. Sinh viên nắm được phương pháp trải nghiệm và một số phương pháp,
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kỹ năng dạy học tích cực, trình bày các nội dung phù hợp với từng chủ đề, huy động, khơi dậy
được sự hứng thú, chủ động của người học, kỹ năng phản hồi, kỹ năng đưa ra quyết định.
2. Điều kiện tiên quyết:
Không
3. Mục tiêu của học phần:
Thông qua các hoạt động tích cực giao tiếp thân thiện giữa người dạy và người học qua
đĩa CDrom mang tên "Hành trình thành niên" gồm 10 bài học, sinh viên được cung cấp hệ thống
kiến thức cơ bản, hiện đại về:
- Nhận thức giá trị của bản thân mình, thể hiện quyền quyết định về bản thân mình, có
thái độ tôn trọng, thông cảm với những người khác.
- Những vấn đề liên quan đến tâm lý, cơ thể ở tuổi sinh viên và kỹ năng giải quyết những
tình huống gặp phải về những vấn đề liên quan đến tâm sinh lý lứa tuổi.
- Những khái niệm và vai trò của giới trong cuộc sống, các quyền liên quan đến giới và
sức khỏe sinh sản của con người, việc áp dụng và phổ biến các quyền về giới và sức khỏe sinh
sản trong cuộc sống bản thân và cộng đồng.
- Vấn đề tình bạn và tình yêu và các mối quan hệ khác; biết cách giải quyết những vấn đề
nảy sinh.
- Khái niệm tình dục, bản chất và sự đa dạng của hành vi tình dục; các vấn đề nhạy cảm
liên quan đến tình dục, nắm bắt được cách quyết định, giao tiếp, thương lượng có liên quan đến
tình dục.
- Cơ chế của sự mang thai, cách chăm sóc sức khỏe khi mang thai; những định kiến xã
hội, sức ép của sự mang thai và nạo phá thai ở tuổi sinh viên; nhận thức được các lợi ích khi biết
đợi đến thời điểm mang thai thích hợp và đồng thời cũng nắm được các giải pháp có thể lựa chọn
trong trường hợp có thai ngoài ý muốn ở thanh niên.
- Các nguy cơ của việc quan hệ tình dục không an toàn; cách sử dụng bao cao su đúng
cách, cách phòng tránh và ứng xử đối với những bệnh viêm nhiễm và lây lan qua đường tình dục,
HIV/AIDS.
- Cách phòng nguy cơ bị xâm hại: tự bảo vệ khi bị cưỡng hiếp, bạo lực và biết chia sẻ
giúp đỡ các nạn nhân của bạo lực tình dục; biết thể hiện quyền liên quan đến an toàn cá nhân và
tôn trọng danh dự trong quan hệ tình dục.
- Ước mơ và xây dựng kế hoạch phấn đấu cho tương lai, việc kết hôn, bảo vệ hạnh phúc
gia đình và trách nhiệm là cha mẹ, nghề nghiệp tương lai, phát triển một đời sống tình dục trọn
vẹn, an toàn và hạnh phúc.
- Hiểu biết một số phương pháp giáo dục giới tính phù hợp với lứa tuổi có hiệu quả.
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4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
Bài 1: Khởi hành
- Giới thiệu: làm quen, nội dung khóa học, những nguyên tắc cơ bản, những mong đợi
của sinh viên khi tham dự khóa học.
- Tạo chân dung cá nhân trên máy tính hoặc sáng tạo trên giấy.
- Trình bày sổ ghi chép, kết luận và bài tập về nhà. Hướng dẫn đọc thêm tài liệu tham
khảo.
Bài 2: Tâm sinh lý lứa tuổi sinh viên
- Khởi động: Trò chơi "Ghép dừa"
- Ôn tập bài cũ.
- Đọc bài trình bày: "Tổng quan về tuổi sinh viên".
- Tìm hiểu về sự thay đổi của cơ thể và cấu tạo, chức năng của cơ quan sinh sản nam và
cơ quan sinh sản nữ.
- Đọc bài trình bày: "Tình cảm vui buồn". Thảo luận nhóm về những vấn đề tâm lý, xã
hội của lứa tuổi sinh viên. Thực hành sắm vai qua các tình huống.
- Thực hành "Diễn đạt ngôn ngữ cơ thể" với máy ảnh kỹ thuật số.
- Kết luận và bài tập về nhà. Hướng dẫn đọc thêm tài liệu tham khảo.
Bài 3: Giới và việc đấu tranh cho các quyền về giới
- Khởi động: Trò chơi "Đi bộ nào".
- Ôn tập bài cũ.
- Trò chơi: "Ai có trách nhiệm trong gia đình".
- Đọc bài trình bày: "Hãy nói chuyện về giới". Thảo luận.
- Thảo luận theo nhóm: Các vấn đề về giới. Thiết kế áp phích cho mỗi nhóm.
- Đọc bài trình bày: "Đấu tranh cho quyền của mình".
- Làm bài trắc nghiệm về giới.
- Kết luận và bài tập về nhà. Hướng dẫn đọc thêm tài liệu tham khảo.
Bài 4: Tình bạn, tình yêu và các quan hệ khác
- Khởi động: Trò chơi "Tin tưởng".
- Ôn tập bài cũ.
- Đọc bài trình bày: "Tình bạn". Thảo luận. Thực hành giải quyết tình huống qua những
câu chuyện tình huống.
- Thảo luận nhóm về chủ đề: có tồn tại tình bạn khác giới?
- Đọc bài trình bày: "Tình yêu đôi lứa". Thảo luận.
- Đọc bài trình bày: "Các mối quan hệ". Thảo luận.
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- Giới thiệu cách thực hiện sơ đồ: "Tôi và thế giới của tôi".
- Kết luận và bài tập về nhà. Hướng dẫn đọc thêm tài liệu tham khảo.
Bài 5: Tình dục (150 phút)
- Trò chơi khởi động với bao cao su.
- Ôn tập bài cũ.
- Đọc bài trình bày: " Tình dục là...". Thảo luận.
- Xây dựng câu chuyện bằng hình ảnh qua một số câu chuyện mẫu.
- Kết luận và bài tập về nhà. Hướng dẫn đọc thêm tài liệu tham khảo.
Bài 6: Mang thai (120 phút)
- Khởi động: Trò chơi "Âm nhạc của tôi"
- Ôn tập bài cũ.
- Đọc bài trình bày: "Mang thai - với các bạn gái và bạn trai". Thảo luận.
- Làm bài trắc nghiệm về mang thai.
- Xem hai đoạn phim về chu kỳ kinh nguyệt và cơ chế sự thụ thai.
- Thực hành đóng vai với một số bài tập tình huống.
- Thiết kế thông điệp về mang thai ở tuổi dậy thì.
- Thực hành cách sử dụng bao cao su đúng cách.
- Kết luận và bài tập về nhà. Hướng dẫn đọc thêm tài liệu tham khảo.
Bài 7: Bảo vệ bản thân bạn (120 phút)
- Khởi động: Trò chơi "Bảo vệ và mật vụ".
- Ôn tập bài cũ.
- Đọc bài trình bày: "Bảo vệ bản thân bạn". Thảo luận.
- Làm bài trắc nghiệm về tình dục an toàn.
- Đọc bài trình bày: "Bạn cũng có vai trò để thực hiện". Thảo luận.
- Bài tập tình huống về kỹ năng thương lượng.
- Trò chơi "Kẻ xâm lược".
- Kết luận và bài tập về nhà. Hướng dẫn đọc thêm tài liệu tham khảo.
Bài 8: Tình yêu không làm đau (120 phút)
- Khởi động: Trò chơi "Đừng đứng gần tôi thế".
- Ôn tập bài cũ.
- Đọc bài trình bày: "Tình yêu không làm đau". Thảo luận.
- Thực hành kỹ năng từ chối và tự bảo vệ.
- Kết luận và bài tập về nhà. Hướng dẫn đọc thêm tài liệu tham khảo.
Bài 9: Ước mơ và lập kế hoạch cho tương lai (120 phút)
- Khởi động: Trò chơi "Alô".
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- Ôn tập bài cũ.
- Thảo luận chủ đề: Xác đinh thế mạnh của bản thân.
- Đọc bài trình bày: "Ước mơ và lập kế hoạch cho tương lai". Thảo luận.
- Kết luận và bài tập về nhà. Hướng dẫn đọc thêm tài liệu tham khảo.
Bài 10: Tổng kết và chia sẻ (120 phút)
- Khởi động: Trò chơi "Người với người".
- Ôn tập bài cũ.
- Tổng kết các nội dung và các phương pháp đã sử dụng trong toán khóa học, xác định
khả năng sử dụng chúng trong hoạt động sư phạm của mình.
- Đánh giá việc thực hiện các nguyên tắc của khóa học và mức độ đáp ứng kỳ vọng của
bản thân.
- Hướng dẫn xây dựng một cuốn cẩm nang hoặc tập tin cẩm nang bỏ túi chia sẻ các bài
học bổ ích. Thực hành.
- Hướng dẫn các kỹ năng cơ bản dành cho giáo dục viên đồng đẳng. Thực hành
- Hướng dẫn chuẩn bị một cuộc triển lãm những nội dung đã học được trong 10 bài học.,
các kỹ năng trình bày cơ bản để giới thiệu các hình ảnh triển lãm. Thực hành.
Hướng dẫn phần phương pháp dạy học giáo trình dành cho học sinh phổ thông trung học
(6 tiết)
Hệ thhóng và ôn tập là các phương pháp đã được trình bày trong các bài học.
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Tên chương

(1)
Bài 1: Khởi hành

Số tiết

Số tiết

Số tiết

Tự học

Tài liệu học tập,

lý

thực

thảo

(E-

tham khảo

thuyết

hành

luận

learning)

cần thiết

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0,5

1

Hành trình thành

1

niên (bài 1)
Bài 2: Tâm sinh lý lứa tuổi

1

0,5

1

sinh viên
Bài 3: Giới và việc đấu tranh

niên (bài 2)
1

0,5

1

cho các quyền về giới
Bài 4: Tình bạn, tình yêu và

Hành trình thành
niên (bài 3)

1

0,5

1

các quan hệ khác
Bài 5: Tình dục

Hành trình thành

Hành trình thành
niên (bài 4)

1

0,5

1

Hành trình thành
niên (bài 5)
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Bài 6: Mang thai

1

0,5

1

Hành trình thành
niên (bài 6)

Bài 7: Bảo vệ bản thân bạn

1

0,5

1

Hành trình thành
niên (bài 7)

Bài 8: Tình yêu không làm

1

0,5

1

đau

Hành trình thành
niên (bài 8)

Bài 9: Ước mơ và lập kế

1

0,5

1

hoạch cho tương lai
Bài 10: Tổng kết và chia sẻ

Hành trình thành
niên (bài 9)

1

0,5

1

Hành trình thành
niên (bài 10)

Hướng dẫn phần phương pháp

3

2

Hành trình thành

giáo dục giới tính
TỔNG

niên
13

7

10

5. Tài liệu học tập:
Giáo trình HÀNH TRÌNH THÀNH NIÊN là giáo trình đào tạo trực tuyến toàn diện về
Quyền và Sức khỏe sinh sản, Tình dục cho lứa tuổi sinh viên do Quỹ Dân số Thế giới - Văn
phòng Việt Nam và trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Nhóm Tin học Xanh phối hợp
thực hiện.
Nhóm chuyên gia kỹ thuật Quỹ Dân số Thế giới:
- ThS. Nguyễn Khánh Linh, Quản lý dự án, Quỹ Dân số Thế giới Việt Nam.
- Jo Reinder, Cố vấn kỹ thuật cao cấp, Quỹ Dân số Thế giới Hà Lan.
- Sanderjin Van der Doef, Cố vấn kỹ thuật cao cấp, Quỹ Dân số Thế giới Hà Lan.
- Hoàng Thu Hương, Trợ lý chương trình, Quỹ Dân số Thế giới Việt Nam.
Tổ biên soạn tài liệu:
- TS. Lê Quang Sơn, Trưởng phòng Khoa học-Sau đại học- Hợp tác quốc tế, trường Đại
học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
- TS. Nguyễn Tấn Lê, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà
Nẵng.
- ThS. Bùi Văn Vân, Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - Đại học
Đà Nẵng.
- ThS. Đoàn Thanh Phương, giảng viên Khoa Sinh - Môi trường, trường Đại học Sư
phạm - Đại học Đà Nẵng.
- Phạm Minh Chính, sinh viên lớp 05CDL2, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
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- Dương Thị Huệ, sinh viện lớp 05SM, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
- Phan Thị Thanh Hương, sinh viên lớp 05GC, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà
Nẵng.
- Nguyễn Thị Thu Trang, sinh viên lớp 05CTL, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà
Nẵng.
- Mai Xuân Quyết, sinh viên lớp 05SM, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
- Nguyễn Xuân Anh, sinh viên lớp 05ĐB, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
6. Phương pháp đánh giá học phần:
- Kiểm tra giữa học kỳ:

0,4

- Thi kết thúc học phần (thi trắc nghiệm):

0,6

11. PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Số tín chỉ: 02 (20 tiết lý thuyết, 10 tiết thảo luận và bài tập)
Khoa phụ trách: Khoa Giáo dục chính trị - Trường ĐHSP
Mã số học phần: 316172 1

Dạy cho các ngành cử nhân sư phạm và các ngành cử nhân khoa học.
1. Mô tả học phần
Pháp luật đại cương là học phần quan trọng trong hệ thống khoa học pháp lý. Học phần
này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật nói chung, về
nhà nước xã hội chủ nghĩa, về Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp
luật Việt Nam nói riêng cùng những tri thức pháp lý liên quan đến một số ngành luật cơ bản
trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Nội dung học phần gồm 6 chương. Chương 1: Các vấn đề cơ
bản về nhà nước và pháp luật; chương 2: Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa; chương 3: Quy
phạm pháp luật và quan hệ pháp luật; chương 4: Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý –
Thực hiện pháp luật; chương 5: Hệ thống pháp luật – Ý thức pháp luật – Pháp chế xã hội chủ
nghĩa; chương 6: Một số nội dung cơ bản của Luật hành chính, Luật dân sự, Luật hình sự.
2. Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 1)
3. Mục tiêu của học phần
• Về kiến thức:
- Giải thích đúng về nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, chức năng của nhà nước; phân biệt
các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử.
- Phân tích đúng nguồn gốc, bản chất, chức năng của pháp luật; mối quan hệ giữa pháp
luật với các hiện tượng trong xã hội; phân biệt các kiểu và hình thức Pháp luật.
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- Nắm vững hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa và bộ máy nhà nước nước
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mô tả địa vị pháp lý, thẩm quyền, cơ cấu tổ chức và
hình thức hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.
- Nắm vững các vấn đề cơ bản về khoa học pháp lý như: quy phạm pháp luật và quan hệ
pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; thực hiện pháp luật; hệ thống pháp luật; ý
thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa.
- Trình bày đúng một số nội dung cơ bản của Luật hành chính, Luật dân sự, Luật hình sự
Việt Nam.
• Về kỹ năng:
- Tập hợp, khai thác những thông tin pháp lý từ nhiều nguồn khác nhau phục vụ công việc;
hình thành kỹ năng đánh giá, phân tích và giải thích những hiện tượng pháp lý.
- Vận dụng những tri thức pháp lý liên quan đến một số chế định trong hệ thống pháp luật
Việt Nam để giải quyết những tình huống pháp luật thông thường trong đời sống xã hội và thực
thi pháp luật trong cuộc sống.
• Về thái độ:
Tin tưởng vào nhà nước và pháp luật Việt Nam; nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật; tích
cực tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của nhà nước.
4. Nội dung chi tiết và hình thức dạy học
4.1. Nội dung cụ thể
Chương 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
1.1. Đại cương về Nhà nước
1.1.1. Nguồn gốc và bản chất của Nhà nước (Nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản, XHCN)
1.1.2. Đặc trưng - Kiểu và hình thức Nhà nước
1.1.3. Chức năng - Bộ máy Nhà nước.
1.2. Đại cương về pháp luật
1.2.1. Nguồn gốc và bản chất của pháp luật (pháp luật của Nhà nước chủ nô, phong kiến, tư
sản, XHCN)
1.2.2. Mối quan hệ giữa pháp luật với các hiện tượng trong xã hội.
1.2.3. Kiểu và hình thức pháp luật
Chương 2: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
2.1. Giới thiệu về Hiến pháp Việt Nam
2.1.1. Lược sử
2.1.2. Các vấn đề cơ bản của Hiến pháp 1992
2.1.3. Các vấn đề cơ bản của Hiến pháp 2013
2.2. Quốc hội
2.2.1. Vị trí, tính chất của Quốc hội
2.2.2. Địa vị pháp lý
2.3. Chủ tịch nước
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2.3.1. Vị trí, tính chất Chủ tịch nước
2.3.2. Địa vị pháp lý
2.4. Chính phủ
2.4.1. Vị trí, tính chất của Chính phủ
2.4.2. Địa vị pháp lý
2.5. Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân
2.5.1. Chức năng của Tòa án - Địa vị pháp lý
2.5.2. Chức năng của Viện Kiểm sát - Địa vị pháp lý
2.6. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân
2.6.1. Chức năng của Hội đồng Nhân dân - Địa vị pháp lý
2.6.2. Chức năng của Ủy ban Nhân dân - Địa vị pháp lý
Chương 3: QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT
3.1. Quy phạm pháp luật XHCN
3.1.1. Cấu trúc, phương pháp diễn đạt, vai trò của Quy phạm pháp luật
3.1.2. Văn bản Quy phạm pháp luật (khái niệm, đặc điểm)
3.2. Quan hệ pháp luật
3.2.1. Khái niệm - Đặc điểm
3.2.2. Cơ cấu của quan hệ pháp luật
3.2.3. Sự kiện pháp lý
Chương 4: VI PHẠM PHÁP LUẬT - TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ –
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
4.1. Vi phạm pháp luật
4.1.1. Khái niệm - Dấu hiệu của vi phạm pháp luật
4.1.2. Cấu thành vi phạm pháp luật
4.2. Trách nhiệm pháp lý
4.2.1. Khái niệm - Đặc điểm của trách nhiệm pháp lý
4.2.2. Nguyên tắc truy cứu trách nhiệm pháp lý
4.2.3. Công tác phòng chống vi phạm pháp luật.
4.3. Thực hiện pháp luật
4.3.1. Khái niệm - Các hình thức thực hiện pháp luật
4.3.2. Đặc điểm của hoạt động áp dụng pháp luật
4.3.3. Văn bản áp dụng pháp luật
Chương 5: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT - Ý THỨC PHÁP LUẬT- - PHÁP CHẾ XHCN
5.1. Hệ thống pháp luật
5.1.1. Khái niệm hệ thống pháp luật - Các bộ phận cấu thành
5.1.2. Căn cứ phân định ngành Luật
5.2. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam
5.2.1. Khái niệm
5.2.2. Các loại văn bản
5.3. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
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5.3.1. Mặt thời gian
5.3.2. Mặt không gian
5.3.3. Đối tượng áp dụng
5.4. Các ngành Luật tại Việt Nam
5.5. Công tác xây dựng và hệ thống hóa pháp luật
5.5.1. Công tác xây dựng pháp luật
5.5.2. Công tác hệ thống hóa pháp luật
5.6 . Ý thức pháp luật - Pháp chế Xã hội chủ nghĩa
5.6.1. Ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa
5.6.2. Pháp chế xã hội chủ nghĩa
Chương 6: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH,
LUẬT DÂN SỰ, LUẬT HÌNH SỰ
6.1. Luật hành chính
6.1.1. Khái niệm chung
6.1.2. Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính
6.1.3. Trách nhiệm hành chính - Các biện pháp ngăn chặn hành chính
6.2. Luật dân sự
6.2.1. Khái niệm chung
6.2.2. Các hình thức sở hữu tài sản ở Việt Nam
6.2.3. Nghĩa vụ dân sự
6.3. Luật hình sự
6.3.1. Khái niệm chung
6.3.2. Các loại hình phạt
6.3.3. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt
6.3.4. Một số loại tội phạm
4.2. Hình thức dạy học
Tên chương

Lý
thuyết
(2)

Thực
hành
(3)

Thảo
luận
(4)

Tự học
(E-learning)
(5)

3

0

0

1

[1]
[6] Tr. 1-3; 14-30
[8] Tr. 27-239
[9]
[10] Tr. 25-194

Chương 2: Bộ máy nhà
nước xã hội chủ nghĩa.

2

0

2

1

[1]
[2] Tr. 56-60
[7] Tr.16-34
[8] Tr. 259-288
[9]
[10] Tr. 25-194

Chương 3: Quy phạm pháp
luật và Quan hệ pháp luật.

2

0

2

1

[1]
[2] Tr. 61-71

(1)
Chương 1: Chương 1: Các
vấn đề cơ bản về nhà nước
và pháp luật
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Tài liệu học tập,
tham khảo
(6)

[8] Tr. 369-384; 423445
[9]
[10] Tr. 288-309;
366-383
Chương 4: Vi phạm pháp
luật - Trách nhiệm pháp lý Thực hiện pháp luật.

Chương 5: Hệ thống pháp
luật - Ý thức pháp luật Pháp chế xã hội chủ nghĩa
Chương 6: Một số nội dung
cơ bản của Luật hành chính,
Luật dân sự, Luật hình sự
Tổng số

2

0

0

2

[1]
[2] Tr. 74-77
[8] Tr. 453-501
[9]
[10] Tr. 394-360;
387-399

3

0

2

2

[1] Tr. 289-296
[2] Tr. 63-70
[8] Tr. 387-418; 505514

3

0

2

2

[3] Tr. 6-76
[4] Tr. 2-56
[5] Tr. 4-33; 423-445
[9]

15

0

6

9

5. Tài liệu học tập và tham khảo
[1]. PGS.TS Nguyễn Văn Động, Giáo trình Lý luận về Nhà nước và pháp luật, Nxb Giáo dục
Việt Nam, 2010.
[2]. TS. Nguyễn Toàn Hợp, Giáo trình Pháp luật đại cương, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân,
2008
[3]. Quốc hội, Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà
Nội, 2007.
[4]. Quốc hội, Bộ luật Tố tụng Dân sự của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc
gia, Hà Nội, 2008.
[5]. Quốc hội, Bộ luật Tố tụng Hình sự của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Nxb Chính trị
Quốc gia, Hà Nội, 2007.
[6]. Quốc hội, Hiến pháp Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 và 2013, Nxb Chính
trị Quốc gia, Hà Nội, 1993, 2014.
[7]. Quốc hội, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà
Nội, 2009.
[8]. PGS.TS Lê Minh Tâm (chủ biên), Giáo trình Lý luận Nhà nước và pháp luật, Nxb. Công an
nhân dân, Hà Nội, 2004.
[9]. TS. Nguyễn Hậu Thành, Hỏi và đáp Pháp luật và nhà nước, Nxb Lý luận chính trị, 2006
[10]. TS. Nguyễn Cửu Việt (chủ biên), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Nxb.
Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2008.
6. Phương pháp đánh giá học phần:
Hình thức

Tỉ lệ

Thảo luận và bài tập

10%

Kiểm tra giữa kỳ

30%

Thi cuối kỳ

60%
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12. KỸ NĂNG GIAO TIẾP
Số tín chỉ: 02 (10 tiết lý thuyết, 20 tiết thảo luận, làm việc nhóm)
Bộ môn/Khoa phụ trách: Tổ Tâm lý học, Khoa Tâm lý – Giáo dục
Mã số học phần: 320097 2
Dạy cho ngành cử nhân Tâm lý học và các ngành cử nhân Sư phạm, trình độ đại học
1. Mô tả học phần
Học phần Kỹ năng giao tiếp thuộc khối kiến thức cơ bản, bao gồm 3 chương.
Chương 1 khái quát chung về vấn đề giao tiếp, giúp người học có cái nhìn tổng quát về
một số vấn đề cơ bản của giao tiếp như khái niệm, vai trò, chức năng, phân loại giao tiếp. Đồng
thời, chương 1 còn đề cập đến các yếu tố tham gia vào quá trình giao tiếp cũng như các giai đoạn
của một quá trình giao tiếp. Qua đó, giúp người học tự rèn luyện, trang bị và xây dựng các biện
pháp để nâng cao hiệu quả giao tiếp.
Chương 2 trình bày về nguyên tắc, phương tiện và phong cách giao tiếp. Trong nguyên
tắc giao tiếp, học phần cung cấp biểu hiện, nội dung một số nguyên tắc cơ bản để đảm bảo sự
thành công trong giao tiếp. Bên cạnh đó, chương 2 còn đề cập khá sâu đến các phương tiện giao
tiếp. Nó giúp người học hiểu rõ hơn về nội dung ngôn ngữ, các phong cách ngôn ngữ của cá
nhân và đặc biệt là các biểu hiện phi ngôn ngữ như ánh mắt, nụ cười, tác phong, cử chỉ, điệu bộ
khi giao tiếp.
Chương 3 tập trung vào một số kỹ năng giao tiếp cơ bản, gồm kỹ năng giao tiếp trực tiếp
và kỹ năng giao tiếp gián tiếp. Trong kỹ năng giao tiếp trực tiếp, học phần trang bị cho người
học những kỹ năng cơ bản như: kỹ năng định hướng, tạo ấn tượng ban đầu, kỹ năng lắng nghe,
thuyết trình, kỹ năng cho nhận phản hổi thông tin, làm chủ bản thân và kỹ năng thương lượng.
Bên cạnh đó, chương này còn giúp người học hình thành một số kỹ năng giao tiếp gián tiếp qua
điện thoại, thư tín.
2. Điều kiện tiên quyết: Không
3. Mục tiêu của học phần
Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được:
* Kiến thức
- Phát biểu được khái niệm giao tiếp, kỹ năng giao tiếp
- Trình bày được các loại giao tiếp, nguyên tắc, phong cách và các giai đoạn của một quá
trình giao tiếp
- Phân tích được các yếu tố tham gia vào quá trình giao tiếp
- Trình bày được các kỹ năng giao tiếp trực tiếp và gián tiếp gồm: kỹ năng định hướng,
kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thuyết phục, kỹ
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năng cho nhận phản hồi thông tin, kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân, kỹ năng giao tiếp qua điện
thoại, thư tín ….
* Kĩ năng
- Biết cách sử dụng phương tiện giao tiếp phù hợp với mục đích, nội dung giao tiếp
- Biết cách tạo ấn tượng ban đầu khi giao tiếp
- Biết cách định hướng, lắng nghe trong quá trình giao tiếp
- Biết cách thương lượng, phản hồi thông tin
- Biết cách quản lý cảm xúc bản thân
- Biết cách nói chuyện trước tập thể
- Biết cách giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống
- Biết cách giao tiếp qua điện thoại và qua thư tín
* Thái độ
- Nhận ra được tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp, từ đó có ý thức rèn luyện và không
ngừng nâng cao hiệu quả giao tiếp
* Mục tiêu khác
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch ….
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học
4.1. Nội dung cụ thể
Chương 1. Khái quát chung về giao tiếp (3 tiết)
1. Khái niệm giao tiếp
1.1 Giao tiếp là gì
1.2 Vai trò của giao tiếp
2. Chức năng của giao tiếp
3. Phân loại giao tiếp
4. Các yếu tố tham gia vào quá trình giao tiếp
5. Các giai đoạn của quá trình giao tiếp
Chương 2. Nguyên tắc, phương tiện và phong cách giao tiếp (5 tiết)
1. Nguyên tắc giao tiếp
1.1 Nguyên tắc tôn trọng đối tượng giao tiếp
1.2 Nguyên tắc đồng cảm
1.3 Nguyên tắc thiện ý
1.4 Nguyên tắc hiểu người qua giao tiếp
1.5 Nguyên tắc đảm bảo chữ tín trong giao tiếp
1.6 Nguyên tắc làm chủ bản thân
2. Phương tiện giao tiếp
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2.1 Phương tiện ngôn ngữ
2.2 Phương tiện phi ngôn ngữ
3. Phong cách giao tiếp
3.1 Khái niệm phong cách giao tiếp
3.2 Các loại phong cách
Chương 3. Một số kỹ năng giao tiếp cơ bản (22 tiết)
1. Khái niệm kỹ năng giao tiếp
2. Một số kỹ năng giao tiếp cơ bản
2.1 Một số kỹ năng giao tiếp trực tiếp
2.1.1. Kỹ năng định hướng
2.1.2. Kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu
2.1.3. Kỹ năng lắng nghe
2.1.4. Kỹ năng thuyết trình
2.1.5. Kỹ năng cho, nhận phản hồi thông tin
2.1.6. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn
2.1.7. Kỹ năng thuyết phục
2.1.8. Kỹ năng quản lý cảm xúc
2.2. Một số kỹ năng giao tiếp gián tiếp
2.2.1. Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
2.2.2. Kỹ năng giao tiếp bằng thư tín
4.2. Hình thức tổ chức dạy học
Tên chương
Chương 1. Khái quát

Lý
thuyết
3

Thực
hành
0

Thảo
luận
0

Tự học
(E-learning)
3

chung về giao tiếp

Tài liệu học tập,
tham khảo
- Đọc tài liệu số 1 (tr
5 -7) và số 2 (tr 6 19)

Chương 2. Nguyên

3

2

3

- Đọc tài liệu số 1 (tr

tắc, phương tiện và

9 - 13)

phong cách giao tiếp

- Đọc tài liệu số 2 (Tr
45 - 67)
- Tham khảo tài liệu
số 6, 7 để bổ sung cho
tài liệu số 2

Chương 3. Một số kỹ

3

8

2

năng giao tiếp cơ bản

3

- Đọc tài liệu số 1 (tr
28 – 50), (tr 250 -
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295)
- Đọc tài liệu số 2 (tr
75 - 99)
- Đọc tài liệu số 4
- Tham khảo tài liệu
số 6, 7
TỔNG

9

8

4

9

5. Tài liệu tham khảo
1. Đề cương bài giảng “Kỹ năng giao tiếp”, tài liệu lưu hành nội bộ, Khoa Tâm lý – Giáo
dục, Trường ĐHSP Đà Nẵng, 2003
2. Chu Văn Đức (chủ biên), Giáo trình Kỹ năng giao tiếp, NXB Hà Nội, 2005
3. Hoàng Anh (chủ biên), Tâm lý học giao tiếp, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2000
4. Nguyễn Hữu Thân, Bàn về kỹ năng lắng nghe, Tài liệu lưu hành nội bộ, ĐH Mở bán
công TP HCM, 2005
5. Nguyễn Ngọc Lâm, Khoa học giao tiếp, tài liệu lưu hành nội bộ, ĐH Mở bán công TP
HCM, 2003
6. Savoir – Vivre, Nghệ thuật giao tiếp, nhịp cầu thế giới online, nhipcauthegioi.hu
7. Bí quyết của người giao tiếp thành công, advice.vietnamworks.com
8. Một số tài liệu học tập từ internet
www.kynanggiaotiep.net
www.tamlyhoc.net
www.tamly.com
www.gockynang.vn
6. Phương pháp đánh giá học phần
- Kiểm tra thường xuyên (chuyên cần, thái độ học tập): 10%
- Kiểm tra định kỳ (Bài tập thực hành theo nhóm): 30%
- Kiểm tra hết môn (Vấn đáp): 60%

13. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số tín chỉ:
3 (32 tiết lý thuyết, 13 tiết thảo luận)
Bộ môn/Khoa phụ trách: Khoa Lý luận Chính trị
Mã số học phần:
212001 0
Dạy cho các ngành đại học và cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin.
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1. Mô tả học phần:
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam là học phần bắt buộc trong chương
trình các môn lý luận chính trị. Nội dung chủ yếu của học phần cung cấp cho sinh viên những
hiểu biết cơ bản, có hệ thống về đường lối của Đảng qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là
đường lối trong thời kỳ đổi mới.
Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 8 chương; chương 1 nghiên cứu về sự ra
đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; chương 2 và
chương 3 phân tích 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); từ chương 4 đến chương 8 nghiên
cứu đường lối của Đảng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội và đối ngoại, đặc
biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới.
2. Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên phải học xong các học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin
1, 2 và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Học phần được bố trí học trong những năm đầu đào tạo trình độ đào tạo đại học, cao đẳng
khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
3. Mục tiêu của học phần:
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số
lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho sinh viên
niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo;
sinh viên biết sống theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
- Giúp sinh viên biết vận dụng kiến thức môn học để chủ động, tích cực trong việc giải
quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của
Đảng và Nhà nước.
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu
môn đường lối cách mạng của đảng Cộng sản Việt Nam
1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu
1.1. Đối tượng nghiên cứu
1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
2.Phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của việc học tập môn học
2.1. Phương pháp nghiên cứu
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2.2. Ý nghĩa của việc học tập môn học
Chương 1: Sự ra đời của đảng Cộng sản Việt Nam
và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời đảng Cộng sản Việt Nam
1.1.1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
1.1.2. Hoàn cảnh trong nước
1.1.3. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng
1.2. Hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1.2.1. Hội nghị thành lập Đảng
1.2.2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1.2.3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
2.1. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939
2.2.1. Trong những năm 1930-1935
2.2.2. Trong những năm 1936-1939
2.2. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945
2.2.1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng
2.2.2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
2.2.3. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng
Tháng Tám
Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược
(1945 - 1975)
3.1. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
(1945 - 1954)
3.1.1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945 - 1946)
3.1.2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ
nhân dân (1946 - 1954)
3.1.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
3.2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước (1954 - 1975)
3.2.1. Giai đoạn 1954 - 1964
3.2.2. Giai đoạn 1965 - 1975
3.2.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.
Chương 4: Đường lối công nghiệp hoá
4.1. Công nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới
4.1.1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá
4.1.2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
4.2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới
4.2.1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá
4.2.2. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo công nghiệp hoá, hiện đại hoá
4.2.3. Nội dung và định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri
thức
4.2.4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
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5.1. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thj trường
5.1.1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới
5.1.2. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới
5.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nưóc ta
5.2.1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
5.2.2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa
5.2.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị
6.1. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1975-1986)
6.1.1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị của Đảng
6.1.2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
6.2. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
6.2.1. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị
6.2.2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị
6.2.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
Chương 7: Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá; giải quyết các vấn đề
xã hội
7.1. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá
7.1.1. Đường lối xây dựng và phát triển văn hoá thời kỳ trước đổi mới
7.1.2. Đường lối xây dựng và phát triển văn hoá thời kỳ đổi mới
7.2. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội
7.2.1. Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội trước đổi mới
7.2.2. Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới
Chương 8: Đường lối đối ngoại
8.1. Đường lối đối ngoại thời kỳ từ 1975 đẾn 1985
8.1.1. Hoàn cảnh lịch sử
8.1.2. Đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng
8.1.3. Kết quả thực hiện đường lối
8.2. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới
8.2.1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối
8.2.2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế
8.2.3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Tên chương
(1)
Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm
vụ và phương pháp nghiên cứu
môn đường lối cách mạng của đảng
Cộng sản Việt Nam
Chương 1: Sự ra đời của đảng
Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng

Lý
thuyết
(2)

Thực
hành
(3)

Thảo
luận
(4)

Tự học
(E-learning)
(5)

1
1
2

2
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Tài liệu học tập,
tham khảo
(6)
[1], [2], [3], [4],
[5],
[6], [7]
[1], [2], [3], [4],
[5],
[6], [7]

Chương 2: Đường lối đấu tranh
giành chính quyền (1930-1945)
Chương 3: Đường lối kháng chiến
chống thực dân Pháp và đế quốc
Mỹ xâm lược (1945 - 1975)
Chương 4: Đường lối công nghiệp
hoá
Chương 5: Đường lối xây dựng nền
kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa
Chương 6: Đường lối xây dựng hệ
thống chính trị
Chương 7: Đường lối xây dựng và
phát triển nền văn hoá; giải quyết
các vấn đề xã hội
Chương 8: Đường lối đối ngoại

TỔNG

2
2

2
2

2

2

2

2

2

[1], [2], [3], [4],
[5],
[6], [7]
[1], [2], [3], [4],
[5],
[6], [7]
[1], [2], [3], [4],
[5],
[6], [7]

2
2

2

2

1

2

2
2

2

2

2

17

13

[1], [2], [3], [4],
[5],
[6], [7]
[1], [2], [3], [4],
[5],
[6], [7]
[1], [2], [3], [4],
[5],
[6], [7]
[1], [2], [3], [4],
[5],
[6], [7]

15

5. Tài liệu tham khảo:
[1] Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương, Đĩa CD - Rom Hồ Chí
Minh toàn tập, 15 tập (xuất bản lần thứ ba), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013.
[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.
[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Lịch sử Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị
Quốc gia, Hà Nội, 2006.
[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội,
2006.
[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập (giai đoạn 1925 - 1995), 54 tập, Nxb
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007.
[6] PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên), Hỏi và đáp môn học Đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.
[7] PGS.TS Nguyễn Viết Thông (chủ biên), Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013.
6. Phương pháp đánh giá học phần:
- Thảo luận, bài tập
: trọng số: 0,1
- Bài kiểm tra giữa học kỳ : trọng số: 0,3
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- Bài thi kết thúc học phần: trọng số : 0,6

14. LẬP TRÌNH C/C++ CƠ BẢN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh) : BASIC PROGRAMMING WITH C/C++
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
: 3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Trình độ
: Đại học.
Học phần điều kiện học trước:
Mô tả học phần:
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình máy tính, cách biểu diễn thuật toán
bằng ngôn ngữ lưu đồ đồng thời trang bị cho người học những kỹ năng lập trình cơ bản trên
ngôn ngữ C/C++, bước đầu làm quen với công việc lập trình trên máy tính, làm quen với việc
khai báo biến, hằng, kiểu, biểu thức, các cấu trúc điều khiển, các cấu trúc lặp và một số kiểu
dữ liệu có cấu trúc cơ bản như mảng, chuỗi, cấu trúc, tập tin để xây dựng hàm, chương trình
giải quyết các bài toán đơn giản. Đây là học phần căn bản, làm nền tảng để người học có thể
tiếp thu các học phần kế tiếp trong chương trình đào tạo như: Lập trình hướng đối tượng, Cấu
trúc dữ liệu và giải thuật, Toán rời rạc, Lập trình nâng cao…

7.

Mục tiêu của học phần:

TT

Mã mục
tiêu của
học
phần

1.

MT1

2.

MT2

3.

MT3

Tên mục tiêu
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình máy tính,
cách thức giải quyết một bài toán trên máy tính, các cấu trúc điều khiển
và các kiểu dữ liệu cơ bản của ngôn ngữ lập trình C/C++.
Rèn luyện cho sinh viên cách tư duy để giải một bài toán trên máy tính
bằng ngôn ngữ lập trình C/C++.
Rèn luyện kỹ năng vận dụng các cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu
cơ bản của ngôn ngữ lập trình để giải quyết các bài toán cụ thể.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mã CĐR
của học
Tên chuẩn đầu ra
phần
CĐR1
Mô tả được thuật toán bằng ngôn ngữ lưu đồ
Soạn thảo, biên dịch và thực thi được chương trình C/C++ bằng Dev
CĐR2
C++ hoặc CodeBlock
CĐR3
Vận dụng được các cấu trúc điều khiển để lập trình
CĐR4
Viết được chương trình dưới dạng hàm để phát triển chương trình
CĐR5
Mô tả được cách tổ chức mảng, chuỗi, struct và file
Vận dụng được các cấu trúc mảng, chuỗi, struct và file để giải các bài
CĐR6
toán
CĐR7
Vận dụng được con trỏ trong xử lý mảng và chuỗi
CĐR8
Kết hợp được các kiểu dữ liệu có cấu trúc để xây dựng các cấu trúc dữ
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9.

liệu và giải thuật phức tạp
Xây dựng được một chương trình ứng dụng đơn giản

CĐR9

9.

CĐR9

CĐR7

CĐR6

CĐR5

CĐR4

CĐR3

CĐR8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CĐR2

Chương

CĐR1

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

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tên chương

Biểu diễn thuật toán
Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập
trình
Xuất nhập dữ liệu và các cấu trúc điều khiển
Hàm
Mảng và con trỏ
Chuỗi ký tự
Kiểu struct
Kiểu file
Tổng

Lý
thuyết

eLearning

Chương
thứ

Số tiết tín chỉ
Thực
hành/ Tổng
thảo
số
(*)
luận

2

1

3

1

2

3

4
3
4
3
2
2
21

1
1
1
1
1
1
9

3
3
3
3
2
1
15

8
7
8
7
5
4
45

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế × 2.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL1. Phạm Anh Phương, Giáo trình Lập trình cơ sở, NXB Thông tin Truyền thông, 2012.
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11.2. Tài liệu tham khảo:
TK1. Phạm Văn Ất, Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1995.

12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:
CHƯƠNG 1
BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN
Khái niệm về thuật toán
Các đặc trưng của thuật toán
Các phương pháp biểu diễn thuật toán
Biểu diễn thuật toán bằng ngôn ngữ lưu đồ
CHƯƠNG 2

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

3.2.1.
3.2.2.

Từ khóa
Lời chú thích
Các kiểu dữ liệu cơ bản
Biến, hằng, biểu thức và các phép toán
Hàm
Làm quen với môi trường lập trình C/C++
Các bước cơ bản khi lập một chương trình C/C++
Cấu trúc chung của một chương trình C/C++
CHƯƠNG 3
XUẤT NHẬP DỮ LIỆU VÀ CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
Các lệnh xuất nhập dữ liệu
Các cấu trúc điều khiển
Lệnh if, switch
Các cấu trúc lặp: for, while, do...while

3.2.3.

Câu lệnh break, continue và goto

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.6.1.
2.6.2.

3.1.
3.2.

CHƯƠNG 4
HÀM
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Khái niệm
Cách xây dựng hàm
Phạm vi hoạt động của các biến
Hàm đệ quy
Macro
CHƯƠNG 5
MẢNG VÀ CON TRỎ

5.1.

Mảng một chiều
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5.2.

Mảng hai chiều

5.3.

Mối liên hệ giữa mảng và con trỏ
CHƯƠNG 6
CHUỖI KÝ TỰ

6.1.

Khái niệm

6.2.

Khai báo và khởi gán chuỗi

6.3.

Xuất nhập chuỗi

6.4.

Một số hàm xử lý chuỗi
CHƯƠNG 7
KIỂU STRUCT

7.1.

Định nghĩa cấu trúc

7.2.

Khai báo biến cấu trúc

7.3.

Truy cập vào các thành phần của cấu trúc

7.4.

Danh sách liên kết
CHƯƠNG 8
KIỂU FILE

8.1.

Khai báo

8.2.

Mở và đóng file

8.3.

Đọc và ghi dữ liệu
8.3.1.

Đọc ghi từng ký tự

8.3.2.

Đọc ghi từng dòng

8.3.3.

Đọc ghi từng Block
Xử lý file văn bản

8.4.

CĐR3

CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

CĐR8

CĐR9

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra thực hành giữa học kỳ
Thi thực hành cuối học kỳ

CĐR2

Hình thức đánh giá

CĐR1

14. Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
1

Tên chỉ tiêu
Điểm thành phần 1

Cách thức đánh giá
- Hoàn thành bài tập được giao.
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Trọng số
20%

2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

-

Kiểm tra thực hành giữa học kỳ
Thời gian làm bài thực hành 60 phút
Thi thực hành cuối học kỳ
Thời gian làm bài thực hành 90 phút
Tổng

20%
60%
100%

Bảng tiêu chí đánh giá:
STT

Nội dung

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 3

Giữa kỳ
1

Cấu trúc rẽ nhánh
(2.0 điểm)

2

Cấu trúc lặp
(3.0 điểm)

3

Viết hàm
(2.0 điểm)

4

Mảng
(3.0 điểm)

Tổng:

10 điểm

if/switch (1.0 điểm)

kết hợp, lồng nhau
(1.0 điểm)
Vòng lặp đơn (1.0 Vòng lặp lồng nhau,
điểm)
kết hợp với if/switch
(2.0 điểm)
Thiết kế hàm (1.0 Thiết kế hàm đệ quy
điểm)
(1.0 điểm)
Các thao tác cơ bản: Sắp xếp/tìm kiếm (1.0 Ứng dụng giải các
chèn, xóa (1.0 điểm)
điểm)
bài toán thực tế (1.0
điểm)
4.0
5.0
1.0
Cuối kỳ

1

Cấu trúc rẽ nhánh
(1.0 điểm)

2

Cấu trúc lặp
(2.0 điểm)

3

Viết hàm
(1.0 điểm)

4

Mảng
(2.0 điểm)

5

String
(2.0 điểm)

6

Struct
(1.0 điểm)

7

Xuất/nhập file
(1.0 điểm)

Các thao tác cơ bản:
khai báo, chèn, xóa…
(1.0 điểm)
Tổ chức, khai báo dữ
liệu (1.0 điểm)
fprintf/fscan (stdio.h)
ifstream/ofstream
(fstream.h) (1.0 điểm)
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kết hợp, lồng nhau
(1.0 điểm)
Vòng lặp lồng nhau,
kết hợp với if/switch
(1.0 điểm)
Thiết kế hàm (1.0
điểm)
Các thao tác cơ bản:
chèn, xóa, sắp xếp/tìm
kiếm (1.0 điểm)
Vận dụng các thao tác
xử lý chuỗi (1.0 điểm)

Ứng dụng giải các
bài toán thực tế (1.0
điểm)

Ứng dụng giải các
bài toán thực tế (1.0
điểm)

Tổng
•

10 điểm

3.0

5.0

2.0

Chú ý: Công cụ thực hành (Dev C++, CodeBlock)

15. LẬP TRÌNH C/C++ NÂNG CAO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên tiếng Anh
Mã học phần
Khối lượng học tập
Trình độ
Học phần tiên quyết
Mô tả học phần:

:
:
:
:
:

OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Đại học.
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG CHUYÊN

Học phần này tập trung vào việc làm rõ các khái niệm, nguyên lý và kỹ thuật cơ bản
trong lập trình hướng đối tượng, cụ thể là cách xây dựng một lớp, sự kế thừa từ các lớp trước đó
kèm với khả năng đa hình và tính tiện ích của chúng khi xây dựng chương trình, khả năng đóng
gói dữ liệu để đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ để
minh họa. Trên cơ sở các kỹ thuật cơ bản đó sinh viên có thể xây dựng các ứng dụng đáp ứng
các tiêu chuẩn của lập trình hướng đối tượng.
7.

Mục tiêu của học phần:

TT

Mã mục
tiêu của
học
phần

1.

MT1.

2.

MT2.

3.

MT3.

4.

MT4.

5.

MT5.

6.

MT6.

7.

MT7.

8.

MT8.

Tên mục tiêu
Sử dụng được môi trường phát triển phần mềm.
Hiểu và nắm bắt được tư tưởng, nguyên lý của lập trình hướng đối tượng :
tính kế thừa, tính đóng gói và tính đa hình thái.
Áp dụng được các tiêu chuẩn và nguyên tắc của lập trình hướng đối tượng
để viết được những đoạn chương trình dễ hiểu, dễ đọc và có thể tái sử
dụng được.
Chuyển đổi được các đoạn chương trình hướng cấu trúc, các giải thuật cơ
bản và nâng cao về dạng đối tượng.
Thiết kế được lớp bao gồm phương thức và thuộc tính theo tư tưởng của
lập trình hướng đối tượng. Sử dụng UML ở mức độ cơ bản để mô hình
hóa các lớp và đối tượng.
Phân tích và kiểm thử chương trình ở mức độ cơ bản, khi cần có thể phát
hiện được lỗi sai và chỉnh sửa được theo yêu cầu.
Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của đầu vào và đầu ra bằng cách sử dụng
thư viện nhập xuất trong C ++.
Sử dụng thành thạo các thư viện chuẩn của GNU C++ cho đồ án môn học
hoặc bài tập lớn.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT

Mã CĐR
của học
phần

Tên chuẩn đầu ra
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TT

Mã CĐR
của học
phần

1.
2.
3.

CĐR1.
CĐR2.
CĐR3.

4.

CĐR4.

5.

CĐR5.

6.

CĐR6.

7.

CĐR7.

8.

CĐR8.

Tên chuẩn đầu ra
Sử dụng được môi trường phát triển tích hợp để lập trình C++.
Vận dụng được cú pháp vào các câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình C++.
Sử dụng được các công cụ kiểm thử mã nguồn ở mức độ cơ bản.
Nắm được tư tưởng lập trình hướng đối tượng, biết cách phân tích một
yêu cầu cụ thể theo tư duy lập trình hướng đối tượng.
Hiểu rõ bản chất của sự đơn thừa kế, đa thừa kế và biết cách viết các lớp
kế thừa và sử dụng những thành phần được kế thừa.
Hiểu rõ bản chất của tính bao đóng dữ liệu, tính đa hình thái và tính trừu
tượng trong lập trình hướng đối tượng.
Khai thác được các thư viện chuẩn phục vụ lập trình hiệu quả.
Sử dụng được UML để thiết kế lớp và mô hình hóa đối tượng ở mức độ
cơ bản.

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

CĐR1

CĐR2

CĐR3

CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

CĐR8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
9.

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

Số tiết tín chỉ
Thực
Lý
hành/
Tổng số
thuyết
thảo
luận(*)

Chương

1.

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C++ cơ bản
Dữ liệu cấu trúc và hàm trong C++
Lớp và đối tượng
Mảng và chuỗi trong C++
Toán tử tải bội
Kế thừa
Con trỏ

2
3
3
6
2
2
2
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1
1
2
2
2
1
1
1

3
5
5
8
3
3
3

Tên chương

Số tiết tín chỉ
Thực
Lý
hành/
Tổng số
thuyết
thảo
luận(*)
3
2
5

Chương

9.
10.

Hàm ảo và kiểu dữ liệu trừu tượng trong C++
Xử lý ngoại lệ trong C++ và một số thư viện chuẩn
trong C++
Tổng

6

3

9

30

15

45

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận
trên thiết kế × 2.
Hình thức tổ chức dạy học Elearning
Tên chương
Lý
Thực
thuyết
hành
(1)
Chương 1. Mô hình hoá đối
tượng
Chương 2. Ngôn ngữ mô
hình hoá thống nhất
Chương 3. Tổng quan về
phát triển phần mềm
Chương 4. Phân tích hướng
đối tượng với UML
Chương 5. Thiết kế hướng
đối tượng với UML
TỔNG
10.

11.

12.
13.

(2)
2

(3)
4

Tự học
(Elearning)
(4)
1

Bài tập

2

6

2

2

2

6

2

2

3

7

2

2

3

7

2

2

12

30

9

9

(5)
1

Tài liệu học tập,
tham khảo
(6)
Tài liệu 1 chương
1,2
Tài liệu 1 chương
3,4
Tài liệu 1 chương 5
Tài liệu 1 chương
6,7
Tài liệu 1 chương 8

Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.
Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL. Phạm Văn Ất, C++ và Lập trình hướng đối tượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2000.
11.2. Tài liệu tham khảo và bài tập:
TK1. Robert Larford, Object Oriented Programming in C++, SAMS, 2004.
TK2. Walter Savitch, Absolute C++, PEARSON’S, 2015.
Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
Nội dung chi tiết học phần:

Mục

Nội dung
CHƯƠNG 1
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Mục
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Nội dung
TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Tổng quan về lập trình
Đặc trưng của lập trình hướng đối tượng
Sự khác nhau C và C++
Nền tảng kiến thức và UML
Bài tập thực hành
Tài liệu: 1. Sách….; chương…; mục….; trang n-m….
CHƯƠNG 2
C++ CƠ BẢN
Cấu trúc của một chương trình C++
Nhập xuất trong C++
Các câu lệnh tiền xử lý và chú thích
Các kiểu dữ liệu cơ bản trong C++
Chuyển đổi kiểu dữ liệu
Các phép toán số học và phép toán quan hệ trong C++
Vòng lặp và câu lệnh rẽ nhánh
Các phép toán logic và một số câu lệnh điều khiển khác
Gỡ gối trong C++
Bài tập thực hành
Tài liệu: 1. Sách….; chương…; mục….; trang n-m….
CHƯƠNG 3
DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC VÀ HÀM
Kiểu dữ liệu có cấu trúc
Kiểu dữ liệu tập hợp
Hàm đơn giản
Truyền tham số cho hàm
Truyền tham chiếu đến hàm
Nạp chồng hàm
Tầm vực của biến
Trả về giá trị từ hàm
Từ khóa const
Bài tập thực hành
Tài liệu: 1. Sách….; chương…; mục….; trang n-m….
CHƯƠNG 4
LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG
Khai báo lớp và đối tượng trong C++
Hàm dựng
Truyền tham số là đối tượng cho hàm
Hàm dựng mặc định
Trả về đối tượng từ hàm
Dữ liệu có cấu trúc và lớp
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Mục
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

Nội dung
Từ khóa this
Cách thức tổ chức bộ nhớ của lớp và đối tượng
Lớp tĩnh
Từ khóa const với lớp
Bài tập thực hành
Tài liệu: 1. Sách….; chương…; mục….; trang n-m….
CHƯƠNG 5
MẢNG VÀ CHUỖI

5.1.

Cơ bản về mảng

5.2.

Tổ chức dữ liệu mảng cho lớp

5.3.

Mảng đối tượng

5.4.

Xử lý chuỗi bằng cách sử dụng mảng

5.5.

Xử lý chuỗi bằng cách sử dụng thư viện chuẩn

5.6.

Bài tập thực hành
Tài liệu: 1. Sách….; chương…; mục….; trang n-m….
CHƯƠNG 6
TOÁN TỬ TẢI BỘI

6.1.

Nạp chồng toán tử một ngôi

6.2.

Nạp chồng toán tử hai ngôi

6.3.

Chuyển đổi dữ liệu

6.4.

Từ khóa explicit và mutable

6.5.

Bài tập thực hành
Tài liệu: 1. Sách….; chương…; mục….; trang n-m….
CHƯƠNG 7
KẾ THỪA

7.1.

Lớp kế thừa và lớp cơ sở

7.2.

Hàm dựng trong lớp kế thừa

7.3.

Ghi đè các hàm thành viên

7.4.

Hệ thống phân cấp lớp khi thừa kế

7.5.

Từ khóa public và private trong kế thừa

7.6.

Phân cấp kế thừa

7.7.

Đa thừa kế

7.8.

Lớp nội

7.9.

Bài tập thực hành
Tài liệu: 1. Sách….; chương…; mục….; trang n-m….
CHƯƠNG 8
CON TRỎ
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Mục

Nội dung

8.1.

Địa chỉ và con trỏ

8.2.

Sử dụng con trỏ trong mảng

8.3.

Con trỏ hàm

8.4.

Sử dụng con trỏ trong xử lý chuỗi C-Strings

8.5.

Quản lý bộ nhớ : từ khóa new và delete

8.6.

Ví dụ về danh sách liên kết

8.7.

Gỡ rối con trỏ

8.8.

Bài tập thực hành
Tài liệu: 1. Sách….; chương…; mục….; trang n-m….
CHƯƠNG 9
HÀM ẢO và KIỄU DỮ LIỆU TRỪU TƯỢNG

9.1.

Hàm ảo

9.2.

Hàm bạn

9.3.

Hàm tĩnh

9.4.

Hàm trường tượng

9.5.

Lớp trừu tượng

9.6.

Bài tập thực hành

9.7.

Tài liệu: 1. Sách….; chương…; mục….; trang n-m….
CHƯƠNG 10

9.8.

NGOẠI LỆ và MỘT SỐ THƯ VIỆN CHUẨN
10.1.

Ngoại lệ trong C++

10.2.

Các vấn đề kỹ thuật trong xử lý ngoại lệ

10.3.

Giới thiệu về thư viện STL

10.4.

Các giải thuật thông dụng trong STL

10.5.

Các hàm tương tác với đối tượng

10.6.

Kiểm thử phần mềm

10.7.

Bài tập thực hành

14.

STT

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

1.

Điểm thành phần 1

2.

Điểm thành phần 2

3.

Điểm thi cuối kỳ

Cách thức đánh giá
-

Hoàn thành bài tập cá nhân.
Kiểm tra thực hành giữa học kỳ.
Thời gian làm bài thực hành 60 phút.
Thi thực hành cuối học kỳ.
Thời gian làm bài thực hành 90 phút.
Tổng
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Trọng
số
20%
20%
60%
100%

Quy tắc ra đề thi giữa và cuối học kỳ:
✓ Tối thiểu một đề bài phải có hai lớp, một trong số đó là dữ liệu thành viên của lớp còn lại.
Có thể thay thế trường hợp này bằng cách kế thừa.
✓ Tất cả các dữ liệu thành viên được đặt sau từ khóa private.
✓ Hàm có kiểu dữ liệu trả về là một kiểu dữ liệu tự định nghĩa.
✓ Tối thiếu phải vận dụng được một trong những yêu cầu: nạp chồng, ghi đè, hàm tải bội.
✓ Sử dụng danh sách hoặc mảng để quản lý nhiều đối tượng được nhập từ bàn phím.
✓ Có hệ thống Menu đơn giản sử dụng while và switch/case.
✓ Có vận dụng Exception để xử lý ngoại lệ.
✓ Có yếu tố giải thuật để sinh viên sử dụng hàm chuẩn STL.
✓ Khuyến khích ra đề dựa trên mô hình UML.
15.

16. Tiêu chí đánh giá học phần:
STT

1.

Nội dung

Tư duy

2. Lập trình

Mức 1

Mức 2
Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Mức 3

Phân tích yêu cầu theo Xác định đối tượng và
Thiết kế lớp.
tư duy hướng đối thông điệp giữa các đối
tượng.
tượng.
(2 điểm)
(5 điểm)
(3 điểm)
Định nghĩa lớp
Sử dụng lớp trừu
Khai báo lớp mới
Sử dụng thừa kế
tượng
- Biến: Thiết lập từ
- Gọi hàm dựng từ lớp - Sử dụng dữ liệu
khóa truy cập cho các
dẫn xuất.
thành viên của lớp
loại dữ liệu thành viên.
- Sử dụng hàm của lớp dẫn xuất.
- Định nghĩa hàm
dẫn xuất.
- Sử dụng hàm của
dựng.
- Ghi đè hàm của lớp dẫn lớp dẫn xuất.
- Hàm thành viên:
xuất.
- Định nghĩa hàm
Truy cập đến dữ liệu
- Định nghĩa hàm thành thành viên theo yêu
thành viên đã được
viên mới từ lớp kế thừa.
cầu từ lớp dẫn xuất.
thiết lập từ khóa truy
cập.
- Sử dụng từ khóa this.
(5 điểm)
(2 điểm)
(8 điểm)
Sử dụng lớp và đối tượng
- Sử dụng đối tượng
- Khai báo đối tượng.
- Truy xuất gián tiếp đến là kiểu dữ liệu trả về
- Truy xuất trực tiếp
của một hàm.
dữ liệu thành viên.
đến dữ liệu thành viên
- Sử dụng lớp như là tham - Khai báo và sử
của lớp.
dụng lớp ảo.
số của một hàm.
- Là kiểu dữ liệu thành
viên của lớp khác.
(3 điểm)
(5 điểm)
(2 điểm)
Khai báo và sử dụng hàm
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Điểm

10

15

10

STT

Nội dung

3. Thiết kế

4. Công cụ

Tổng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

- Khai báo nguyên
- Hàm có kiểu dữ liệu trả
- Khai báo hàm toàn
mẫu hàm.
về theo kiểu tham chiếu
cục.
- Sử dụng con trỏ
đối tượng.
- Hàm có hoặc không
hàm.
- Khai báo và sử dụng
có kiểu dữ liệu trả về.
- Khai báo và sử
hàm bạn.
(5 điểm)
dụng hàm ảo.
(3 điểm)
(2 điểm)
Kiến thức liên quan
- Nhập/ xuất trong
C++.
- Sử dụng String trong Định nghĩa, khai báo
- Xử lý chuỗi bằng C- STL.
và sử dụng lớp
String.
- Sử dụng lớp tập hợp generic.- Sử dụng bộ
- Sử dụng được các List, Vector.
duyệt Iterator.
hàm liên quan đến xử - Sử dụng các lớp giải
lý chuỗi: so sánh, sao thuật trong STL.
chép, cắt chuỗi.
- Khai báo và sử dụng
mảng.
- Làm việc với tệp tin.
- Xử lý ngoại lệ trong
(9 điểm)
C++.
(8 điểm)
(18 điểm)
Đặt tên biến, hàm, lớp
Có chú thích chi tiết.
Định dạng chuẩn.
theo chuẩn.
(3 điểm)
(2 điểm)
(5 điểm)
Tạo, chỉnh sửa, lưu trữ
Thiết lập môi trường
Phát sinh mã nguồn từ
project.
gỡ rối.
công cụ lập trình.
(4 điểm)
(4 điểm)
(2 điểm)

50

30

20

Điểm

10

35

10

10
100

16. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Tên tiếng Anh
:
DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
:
3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Trình độ
:
Đại học
Học phần tiên quyết
:
Mô tả học phần:
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
để quản trị cơ sở dữ liệu. Học phần giới thiệu nguyên lý hoạt động, vai trò, chức năng và các
thành phần của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu; các kiến thức cơ bản về các hệ thống cơ sở dữ liệu
hiện đại; mô hình dữ liệu quan hệ. Người học sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể như SQL
Server thực hiện các chức năng quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ: tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ; cập
nhật cơ sở dữ liệu quan hệ; truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ ở mức cơ bản; kiểm soát cơ sở dữ liệu
quan hệ. Việc quản trị trên được thực hiện bằng ngôn ngữ SQL – ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc,
là ngôn ngữ mà hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại hiện nay sử dụng. Học phần
cũng giới thiệu đến người học cách sao lưu, phục hồi và bảo trì cơ sở dữ liệu, từ đó có cái nhìn
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

tổng quát và đề xuất được các giải pháp để duy trì cơ sở dữ liệu. Người học tạo được báo cáo cơ
bản sau khi học xong học phần.Thời lượng thực hành chiếm một nửa thời lượng của học phần,
giúp người học có nhiều thời gian rèn luyện kỹ năng thực hiện thành thạo các thao tác với hệ
quản trị cơ sở dữ liệu để quản trị được một cơ sở dữ liệu ở mức độ căn bản.
Mục tiêu của học phần:

7.

TT
1.

Mã mục
tiêu của
học phần
MT1.

2.

MT2.

3.

MT3.

Tên mục tiêu
Cung cấp cho người học nguyên lý hoạt động, vai trò, chức năng và các
thành phần của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
Người học có khả năng sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu để thực hiện các
thao tác cơ bản trong việc quản trị cơ sở dữ liệu.
Người học tự chủ và phát triển được những công việc cơ bản liên quan đến
lĩnh vực cơ sở dữ liệu.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT

Mã CĐR
của học
phần

1.

CĐR1.

2.

CĐR2.

3.

CĐR3.

4.

CĐR4.

5.
6.
7.

CĐR5.
CĐR6.
CĐR7.

8.

CĐR8.

Tên chuẩn đầu ra
Xác định được nguyên lý hoạt động, vai trò, chức năng và các thành phần
của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong các doanh nghiệp hay các loại hình
tổ chức và phát biểu được các khái niệm liên quan đến hệ quản trị cơ sở
dữ liệu.
Mô tả được mô hình thực thể kết hợp của một bài toán quản lý đơn giản.
Xác định được các thành phần của mô hình dữ liệu quan hệ và minh họa
được những khái niệm liên quan đến mô hình dữ liệu quan hệ bằng các ví
dụ cụ thể.
Tạo lập được cơ sở dữ liệu với các ràng buộc toàn vẹn có thể có của cơ sở
dữ liệu.
Cập nhật, kiểm soát và truy vấn được cơ sở dữ liệu.
Thực hiện được sao lưu, khôi phục và bảo trì cơ sở dữ liệu.
Tạo được báo cáo với Crystal Report.
Thực hiện được các thao tác liên quan đến cơ sở dữ liệu từ khi bắt đầu đến
khi hoàn tất một bài toán quản lý đơn giản.

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

CĐR9

CĐR10

CĐR11

CĐR12

CĐR13

CĐR14

CĐR15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết):
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CĐR16

Tên chương
Chương

Lý
thuyết

1.

Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2

2.

Mô hình dữ liệu quan hệ
Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
Ngôn ngữ cập nhật và kiểm soát dữ liệu
Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
Sao lưu, phục hồi và bảo trì cơ sở dữ liệu
Tạo báo cáo với Crystal Report
Tổng

4
2
2
6
2
2
20

3.
4.
5.
6.
7.

Số tiết tín chỉ
Tự học
Thực
(Ehành/
learning) thảo
luận(*)
1
2
1
1
3
1
1
10

3
6
6
9
3
3
30

Tổng số

3
9
9
9
18
6
6
60

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận
trên thiết kế × 2.
10.

Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11.

Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL1. Đỗ Trung Tuấn, Cơ sở dữ liệu, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
TL2. Khoa Tin học, Bài giảng Cơ sở dữ liệu, lưu hành nội bộ.

11.2. Tài liệu tham khảo và bài tập:
TK1. Trần Quốc Chiến, Giáo trình Cơ sở dữ liệu, Đại học Đà Nẵng, 2002.
TK2. Nguyễn An Tê: Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu , Khoa CNTT Trường Đại học
KHTN, ĐHQG TP.HCM 1996.
TK3. Nguyễn Bá Tường, Cơ sở dữ liệu – Lý thuyết & Thực hành, NXB Khoa học và kỹ
thuật, 2001.
TK4. J. Date, An Introduction to database systems, 7th edition, Addion Wesley Longman
Inn., 2000.
TK5. Fred R. McFadden, Jeffrey A. Hoffer, Modern Database Management, The
Benjamin/Cummíng Publishing Company, 1994.
TK6. Jeffrey D. Ullman, Principle of Database systems, Galgotia Publications pvt. Itd,
New Delhi, 1989.
TK7. Elias M. Awad, Malcolm H. Gotterer, Database Management, Boyd & Fraser
Publishing Company, Massachusetts 1992.
12.

Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
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13.

Nội dung chi tiết học phần:

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Định nghĩa
Vai trò, chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Sơ đồ hoạt động của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Đặc điểm của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Kiến trúc của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Đọc TL1, chương 1; TL2, chương 1

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

CHƯƠNG 2
MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ
Mô hình thực thể kết hợp
Mô hình dữ liệu quan hệ
Đọc TL1, chương 2; TL2, chương 4.
CHƯƠNG 3
NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU
Tạo bảng
Kiểu dữ liệu
Các ràng buộc
Sửa đổi định nghĩa bảng
Xoá bảng
Đọc TL2, chương 5
CHƯƠNG 4

2.8.
2.9.

3.2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

NGÔN NGỮ CẬP NHẬT VÀ KIỂM SOÁT DỮ LIỆU
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.

Ngôn ngữ cập nhật dữ liệu
Chèn dữ liệu mới
Sửa dữ liệu
Xóa dữ liệu
Ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu
Cấp phát quyền
Thu hồi quyền
Đọc TL1, chương 3; TL2, chương 5
CHƯƠNG 5
NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU
106

5.4.

Truy vấn dữ liệu giản đơn

5.5.

Truy vấn dữ liệu có điều kiện

5.6.

Truy vấn dữ liệu sử dụng các phép toán tập hợp

5.7.

Truy vấn dữ liệu kết nối nhiều bảng

5.8.

Truy vấn dữ liệu sử dụng hàm kết hợp và gom nhóm

5.9.

Truy vấn lồng
Đọc TL1, chương 4; TL 2, chương 5
CHƯƠNG 6
SAO LƯU, PHỤC HỒI VÀ BẢO TRÌ CƠ SỞ DỮ LIỆU

6.5.

Sao lưu dữ liệu

6.6.

Khôi phục dữ liệu

6.7.

Bảo trì hệ quản trị cơ sở dữ liệu

6.8.

Tối ưu hệ quản trị cơ sở dữ liệu

6.9.

Bảo trì cơ sở dữ liệu

6.10.

Tối ưu cơ sở dữ liệu
Đọc TL1, chương 5
CHƯƠNG 7
CRYSTAL REPORT
Giới thiệu về Crystal Report

7.1.
7.2.

Thực hiện tạo báo cáo
Đọc TL2, chương 7

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

14.

STT

Tên chỉ tiêu

4.

Điểm thành phần 1

5.

Điểm thành phần 2

6.

Điểm thi cuối kỳ

15.

Cách thức đánh giá
-

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra tự luận/ vấn đáp/ thực hành giữa học kỳ
Thời gian làm bài 60 phút
Thi tự luận/vấn đáp/ thực hành cuối học kỳ
Thời gian làm bài 90 phút
Tổng

Quy tắc ra đề kiểm tra giữa học kỳ và thi cuối học kỳ:
Bám sát tiêu chí đánh giá học phần đã công bố cho sinh viên.
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Trọng
số
20%
20%
60%
100%

17.

STT
A.

1.

2.

Tiêu chí đánh giá học phần:

Nội dung

Mức 1

Mức 2

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ
Cho ví dụ về những
Trình bày các khái
lĩnh vực, ngành nghề
niệm, đặc điểm liên
có sử dụng cơ sở dữ
quan đến cơ sở dữ liệu
liệu dùng trong hệ
và hệ quản trị cơ sở dữ
thống thông tin quản
liệu.
lý.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
Liệt kê được các thành Mô tả được nguyên lý
phần của hệ quản trị cơ hoạt động của hệ quản
sở dữ liệu.
trị cơ sở dữ liệu.
Tổng quan về
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
hệ quản trị cơ
Nhận xét được các thế
sở dữ liệu
Giới thiệu vắn tắt được
mạnh của các hệ quản
các hệ quản trị cơ sở dữ
trị cơ sở dữ liệu đang
liệu đang được sử dụng
được sử dụng hiện
hiện nay.
nay.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
Trình bày các bước để Xác định được các sản
cài đặt hệ quản trị cơ sở phẩm cụ thể của mỗi
dữ liệu.
bước.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
0,75 điểm
1 điểm

Mức 3

Ghi
chú

Chọn
một
trong
các nội
dung
bên.
Tổng là
2 điểm.

Nhận định được
các vấn đề còn
tồn tại khi sử
dụng hệ quản trị
cơ sở dữ liệu.
(0,25 điểm)
Áp dụng được
cho bài toán với
yêu cầu cụ thể.
(0,25 điểm)
0,25 điểm
Biểu diễn được
Liệt kê các thành phần Mô tả được một ví dụ
một ví dụ của mô
của mô hình thực thể của mô hình thực thể
hình thực thể kết
kết hợp.
kết hợp cho trước.
Chọn
hợp.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
một
(0,25 điểm)
trong
Xác định được các
các nội
Mô hình thực
thực thể cơ bản của
Định nghĩa thực thể.
dung
thể kết hợp
một bài toán quản lý
(0,25 điểm)
bên.
nhỏ.
Tổng là
(0,5 điểm)
2 điểm.
Xác định được các
Định nghĩa được thuộc
thuộc tính cơ bản của
tính của thực thể.
một thực thể bất kỳ.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
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Xác định được quan
Định nghĩa được quan hệ hai ngôi của các
hệ, các mối quan hệ.
thực thể với bài toán
(0,5 điểm)
cho trước.
(0,5 điểm)

3.

Xác định được
Định nghĩa được các Phân biệt được các
các loại khóa của
loại khóa của quan hệ.
loại khóa của quan hệ.
quan hệ.
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,25 điểm)
Biểu diễn hoàn
chỉnh được các
Xác định được các thực
thực thể, thuộc
thể, thuộc tính của thực Xác định được các
tính và các mối
thể, khóa chính của mối quan hệ giữa các
quan hệ của một
thực thể của một bài thực thể của một bài
bài toán quản lý
toán quản lý đơn giản.
toán quản lý đơn giản.
đơn giản bằng mô
(0,75 điểm)
(1 điểm)
hình thực thể kết
hợp.
(0,25 điểm)
0,75 điểm
1 điểm
0,25 điểm
Xác định được các
thành phần của một
quan hệ. Gọi tên được Cho ví dụ về một quan
các thành phần tương hệ trong mô hình dữ
ứng trong quan hệ liệu quan hệ.
tương ứng với trong (0,5 điểm)
bảng.
(0,5 điểm)
Liệt kê được các tính Với mỗi tính chất, cho
chất của quan hệ.
ví dụ.
(0,25 điểm)
Mô hình dữ liệu (0,25 điểm)
quan hệ
Chuyển được các thực
Xác định được
Phát biểu được quy tắc thể và thuộc tính của
các thuộc tính
chuyển thực thể thành thực thể thành các
khóa chính của
quan hệ.
quan hệ và các thuộc
quan hệ.
(0,25 điểm)
tính tương ứng.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
Phát biểu được quy tắc Chuyển được các mối
Xác định được
chuyển mối quan hệ 1 – quan hệ 1 – 1 và 1 – n
các khóa ngoại
1 và 1 – n thành quan từ mô hình thực thể
tương ứng.
hệ mới.
kết hợp.
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
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Chọn
một
trong
các nội
dung
bên.
Tổng là
3,5
điểm.

4.

B.

5.

Xác định được
quan hệ phát sinh
từ mối quan hệ n
Phát biểu được quy tắc Chuyển được các mối – n.
chuyển mối quan hệ n – quan hệ n – n của mô (0,25 điểm)
n thành quan hệ mới.
hình thực thể kết hợp. Xác định được
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
khóa chính và
khóa ngoại của
quan hệ mới.
(0,25 điểm)
Phát biểu được quy tắc
Biểu diễn được mô Biểu diễn được
chuyển được mô hình
hình dữ liệu quan hệ các trường hợp
thực thể kết hợp đã có
sau khi đã được đặc biệt của mô
của một bài toán quản
chuyển từ mô hình hình dữ liệu quan
lý sang mô hình quan
thực thể kết hợp.
hệ.
hệ.
(1,75 điểm)
(0,5 điểm)
(1 điểm)
1 điểm
1,75 điểm
0,75 điểm
Xác định được
Xác định được khóa khóa chính gồm
Phát biểu được quy tắc
chính gồm một thuộc từ hai thuộc tính
về toàn vẹn thực thể.
tính của mỗi thực thể. trở lên của mỗi
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
thực thể.
(0,25 điểm)
Xác định được sự
Xác định được sự
Phát biểu được quy tắc
tham chiếu trên
tham chiếu của hai
về toàn vẹn tham chiếu.
cùng một quan
quan hệ khác nhau.
hệ.
Ràng buộc toàn (0,25 điểm)
(0,5 điểm)
(0,25 điểm)
vẹn
Xác định được
các ràng buộc
Phát biểu được quy tắc Xác định được miền khác của thuộc
về toàn vẹn về miền giá giá trị của mỗi thuộc tính như ràng
trị.
tính trong quan hệ.
buộc duy nhất,
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
điều kiện, phạm
vi,…
(0,25 điểm)
0,75 điểm
1,25 điểm
0,5 điểm
THI CUỐI HỌC KỲ
Tạo được các bảng và Viết được câu
các thuộc tính của lệnh và thực thi
Phát biểu được cú pháp
bảng bằng bộ công cụ thành công các
Ngôn ngữ SQL tạo bảng đơn giản.
của hệ quản trị cơ sở bảng và các thuộc
(0,25 điểm)
dữ liệu.
tính của bảng.
(0,5 điểm)
(0,25 điểm)
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Chọn
một
trong
các nội
dung
bên.
Tổng là
2,5
điểm.

Chọn
một
trong
các nội
dung
bên.

Thiết lập được các
Phát biểu được cú pháp ràng buộc cơ bản cho
tạo bảng cùng các ràng đơn thuộc tính bằng
buộc đơn giản.
bộ công cụ của hệ
(0,25 điểm)
quản trị cơ sở dữ liệu.
(0,5 điểm)
Thiết lập được các
Phát biểu được cú pháp ràng buộc phức tạp
tạo bảng cùng định cho đa thuộc tính bằng
nghĩa các ràng buộc bộ công cụ của hệ
phức tạp.
quản trị cơ sở dữ liệu.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
Thiết lập được các
Mô tả được các mối
mối quan hệ giữa các
quan hệ của các bảng.
bảng.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
Phát biểu được cú pháp Chèn được dữ liệu vào
chèn dữ liệu vào bảng. bảng.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
Phát biểu được cú pháp Xóa được dữ liệu của
xóa dữ liệu của bảng.
bảng.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
Phát biểu được cú pháp
Cập nhật được dữ liệu
cập nhật dữ liệu của
của bảng.
bảng.
(0,5 điểm)
(0,25 điểm)

Viết được câu Tổng là
lệnh và thực thi 7 điểm.
thành công các
ràng buộc cơ bản
cho đơn thuộc
tính.
(0,25 điểm)
Viết được câu
lệnh và thực thi
thành công các
ràng buộc phức
tạp cho đa thuộc
tính.
(0,25 điểm)
Tạo được sơ đồ
mối quan hệ hoàn
chỉnh.
(0,25 điểm)
Chèn được dữ
liệu vào một vài
thuộc tính của
bảng.
(0,25 điểm)
Xóa được dữ liệu
theo điều kiện cho
trước.
(0,25 điểm)
Cập nhật được dữ
liệu theo điều
kiện nào đó của
bảng.
(0,25 điểm)

Phát biểu được cú pháp Viết và thực thi thành
truy vấn dữ liệu giản công câu lệnh truy vấn
đơn.
dữ liệu giản đơn.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
Viết và thực thi
thành công câu
lệnh truy vấn dữ
liệu có điều kiện
phức tạp.
(0,25 điểm)
Phát biểu được cú pháp Viết và thực thi thành Viết và thực thi
truy vấn dữ liệu kết nối công câu lệnh truy vấn thành công câu
nhiều bảng.
dữ liệu kết nối 2 bảng. lệnh truy vấn dữ
Viết và thực thi thành
Phát biểu được cú pháp
công câu lệnh truy vấn
truy vấn dữ liệu có điều
dữ liệu có điều kiện
kiện.
đơn giản.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
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(0,25 điểm)

(0,5 điểm)

Phát biểu được cú pháp
truy vấn dữ liệu sử
dụng các phép toán tập
hợp.
(0,25 điểm)

Viết và thực thi thành
công câu lệnh truy vấn
dữ liệu sử dụng các
phép toán tập hợp đơn
giản.
(0,5 điểm)

Viết và thực thi thành
Phát biểu được cú pháp
công câu lệnh truy vấn
truy vấn dữ liệu sử
dữ liệu sử dụng các
dụng các hàm kết hợp.
hàm kết hợp đơn giản.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)

liệu kết nối nhiều
bảng.
(0,25 điểm)
Viết và thực thi
thành công câu
lệnh truy vấn dữ
liệu sử dụng các
phép toán tập hợp
phức tạp.
(0,25 điểm)
Viết và thực thi
thành công câu
lệnh truy vấn dữ
liệu sử dụng các
hàm kết hợp phức
tạp.
(0,25 điểm)

Viết và thực thi thành
Phát biểu được cú pháp
công câu lệnh sắp xếp
sắp xếp dữ liệu .
dữ liệu.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
Viết và thực thi thành
Phát biểu được cú pháp
công câu lệnh truy vấn
truy vấn dữ liệu sử
dữ liệu sử dụng hàm
dụng hàm gộp nhóm.
gộp nhóm.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
Phát biểu được cú pháp
truy vấn dữ liệu với
nhiều câu lệnh lồng
nhau.
(0,25 điểm)

Viết và thực thi thành
công câu lệnh truy vấn
dữ liệu với hai câu
lệnh lồng nhau.
(0,5 điểm)

Phát biểu được cú pháp Phát biểu được ý
tổng quát/ thứ tự thực nghĩa/ kết quả của câu
hiện của truy vấn dữ lệnh truy vấn được
liệu.
cho sẵn.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
Viết và thực thi thành
Phát biểu được cú pháp
công câu lệnh để cấp
phân quyền/ thu hồi
quyền/ thu hồi quyền
quyền.
cho người dùng.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
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Viết và thực thi
thành công câu
lệnh truy vấn dữ
liệu sử dụng hàm
gộp nhóm có điều
kiện.
(0,5 điểm)
Viết và thực thi
thành công câu
lệnh truy vấn dữ
liệu với nhiều câu
lệnh lồng nhau.
(0,25 điểm)
Viết và thực thi
thành công câu
lệnh truy vấn tổng
quát theo yêu cầu.
(0,5 điểm)
Viết và thực thi
thành công câu
lệnh để cấp một
số quyền/ thu hồi
quyền cho người
dùng.

6.

7.

2 điểm
Mô tả được cách để sao
lưu cơ sở dữ liệu.
(0,25 điểm)
Mô tả được cách để
Sao lưu, phục
phục hồi cơ sở dữ liệu.
hồi và bảo trì
(0,25 điểm)
cơ sở dữ liệu
Mô tả được cách để bào
trì cơ sở dữ liệu.
(0,25 điểm)
0,5 điểm
Mô tả được cách để tạo
báo cáo với Crystal
Tạo báo cáo với
Report.
Crystal Report
(0,75 điểm)
0,75 điểm
Tỉ lệ các mức
30%

3,5 điểm
Thực hiện được sao
lưu cơ sở dữ liệu.
(0,5 điểm)
Thực hiện được phục
hồi cơ sở dữ liệu.
(0,5 điểm)
Thực hiện được bào
trì cơ sở dữ liệu.
(0,5 điểm)
1 điểm

(0,25 điểm)
1,5 điểm
Chọn
một
trong
các nội
dung
bên.
Tổng là
1 điểm.

0,5 điểm
Thực hiện tạo
Thực hiện tạo được
được báo cáo Tổng là
báo cáo đơn giản.
phức tạp.
2 điểm
(1 điểm)
(0,25 điểm)
1 điểm
0,25 điểm
50%
20%
100%

17. TOÁN RỜI RẠC
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh) : DISCRETE MATHEMATICS
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
: 3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Trình độ
: Đại học.
Học phần điều kiện học trước:
Mô tả học phần:
Toán học rời rạc cho ngành Công nghệ thông tin cung cấp kiến thức toán học cơ sở cho ngành học
bao gồm cơ sở của lô gích toán học, lý thuyết tập hợp, lý thuyết số, lý thuyết đếm, đại số Boole và
biểu diễn hàm boole. đồng thời, giới thiệu một trong những vấn đề cơ bản nhất của thuật toán, đó là
độ phức tạp về thời gian của thuật toán; các nguyên lý cơ bản nhất của bài toán đếm, nguyên lý
Dirichtlet; nắm vững về khái niệm đại số Boole và hàm Boole và biết cách biểu diễn hàm Boole
theo các dạng chuẩn tắc khác nhau. Tất cả các đơn vị kiến thức trên đây được liên kết với nhau
thành một giáo trình liên quan và thống nhất với nhau về mặt lô gích. Môn học còn bao gồm nhiều
bài tập thực hành giúp cho sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy toán học và vận dụng kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài toán thực tế.

7.

Mục tiêu của học phần:

TT
1.
2.

Mã mục
tiêu của
học
phần
MT1
MT2

Tên mục tiêu
Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về toán rời rạc.
Rèn luyện cho người học một số kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học
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3.

MT3

để giải quyết các vấn đề thực tế.
Rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng các kiến thức đã học để lập
trình giải quyết các bài toán cụ thể.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT

Mã CĐR
của học
phần

1.

CĐR1

2.

CĐR2

3.
4.
5.

CĐR3
CĐR4
CĐR5

6.

CĐR6

7.

CĐR7

Tên chuẩn đầu ra
Xác định được vai trò của toán rời rạc trong thực tế nói chung và trong
lĩnh vực CNTT nói riêng.
Nắm vững các tính chất tập hợp, quy nạp, công thức truy hồi và biết
cách vận dụng.
Nắm vững các nguyên lý đếm và biết cách vận dụng.
Nắm vững nguyên lý Dirichlet và biết cách vận dụng.
Biết cách xác định và đánh giá độ phức tạp của thuật toán.
Biết vận dụng phương pháp sinh và giải thuật quay lui vào bài toán liệt
kê
Nắm vững các kiến thức về đại số boole, hàm boole để ứng dụng biểu
diễn hàm Boole

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.

CĐR7

CĐR6

CĐR5

x

CĐR4

x

CĐR3

CĐR2

Chương

CĐR1

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

x
x
x
x

x
x

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

(1)
Chương 1. Các kiến thức
cơ sở toán học
1.1. Quy nạp toán học
1.2. Thuật toán
1.3. Tập hợp
1.4. Công thức truy hồi
Chương 2. Bài toán đếm
2.1. Một số nguyên lý cơ
bản
2.2. Giải tích tổ hợp

Lý
thuyết
(2)

Thực
hành
(3)

4

4

2

6

Tự học
(E-learning)
(4)

2
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Bài tập
(5)

Tài liệu học tập, tham
khảo
(6)

2

Tài liệu 1 chương 1

1

Tài liệu 1 chương 2

2.3. Một số bài toán ứng
dụng
Chương 3. Bài toán tồn tại
3.1. Giới thiệu
3.2. Nguyên lý Dirichlet
Chương 4. Bài toán liệt kê
4.1. Phát biểu bài toán
4.2. Phương pháp sinh
4.3. Thuật toán quy lui
Chương 5. Bài toán tối ưu
5.1. Giới thiệu
5.2. Phát biểu bài toán tối
ưu
5.3. Một số ví dụ
Chương 6. Đại số lô-gíc
Boole
6.1. Đại số Boole
6.2. Biểu diễn các hàm
Boole
TỔNG

2

5

2

1

Tài liệu 1 chương 3

2

7

2

1

Tài liệu 1 chương 4

1

3

1

1

Tài liệu 1 chương 5

3

5

2

1

Tài liệu 1 chương 6

14

30

9

7

10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL1. Trần Quốc Chiến, Giáo trình toán rời rạc, NXB Đại học Đà Nẵng, 2002.
TL2. Nguyễn Tô Thành, Nguyễn Đức Nghĩa, Giáo trình toán rời rạc, NXB Giáo dục, 1999.

11.2. Tài liệu tham khảo:
TK1. Kenneth Rosen -Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học – (Phạm văn Thiều dich) – NXB
Giáo dục, 2007.

12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:

1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.11.
1.11.1.
1.11.2.

CHƯƠNG 1
CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ TOÁN HỌC
Quy nạp toán học
Nguyên lý quy nạp toán học
Bài toán xếp Tromino
Thuật toán
Khái niệm
Đánh giá độ phức tạp của thuật toán
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Tập hợp

1.3

1.3.1.

Các khái niệm cơ bản

1.3.2.

Các phép toán tập hợp

1.3.3.

Tích Đề-các
Công thức truy hồi

1.4

1.4.1.

Định nghĩa

1.4.2.

Giải công thức truy hồi bằng phương pháp lặp

1.4.3.

Giải công thức truy hồi bằng phương trình đặc trưng
CHƯƠNG 2
BÀI TOÁN ĐẾM

2.10.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.11.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.12.

Một số nguyên lý cơ bản
Nguyên lý nhân
Nguyên lý cộng
Nguyên lý bù trừ
Giải tích tổ hợp
Chỉnh hợp lặp
Chỉnh hợp lặp không lặp
Hoán vị và tổ hợp
Một số bài toán ứng dụng
CHƯƠNG 3
BÀI TOÁN TỒN TẠI

3.3.

3.1.1.
3.1.2.
3.2.

Giới thiệu
Phát biểu bài toán tồn tại
Một số ví dụ
Nguyên lý Dirichlet

3.2.1.

Nguyên lý Dirichlet

3.2.2.

Nguyên lý Dirichlet tổng quát
CHƯƠNG 4
BÀI TOÁN LIỆT KÊ

4.2.1.

Phát biểu bài toán
Phương pháp sinh
Thứ tự từ điển

4.2.2.

Dãy nhị phân độ dài n

4.8.
4.9.
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4.2.3.

Tổ hợp chập r từ n phần tử

4.2.4.

Hoán vị

4.3.1.

Thuật toán quay lui
Nội dung thuật toán

4.3.2.

Liệt kê dãy nhị phân độ dài n

4.3.3.

Liệt kê hoán vị

4.3.4.

Tổ hợp chập r từ n phần tử

4.10.

CHƯƠNG 5
BÀI TOÁN TỐI ƯU
5.1.

Giới thiệu

5.2

Phát biểu bài toán tối ưu

5.3

Một số ví dụ
CHƯƠNG 6
ĐẠI SỐ LÔ-GÍC BOOLE
Đại số Boole

6.11.

6.1.1.

Đại số Boole

6.1.2.

Hàm Boole
Biểu diễn các hàm Boole

6.12.

6.2.1.

Các dạng chuẩn tắc

6.2.2.

Tính đầy đủ

CĐR3

CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra tự luận giữa học kỳ
Thi tự luận/vấn đáp cuối học kỳ

CĐR2

Hình thức đánh giá

CĐR1

14. Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
Tên chỉ tiêu
1 Điểm thành phần 1

Cách thức đánh giá
- Việc hoàn thành bài tập được giao.
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Trọng số
20%

2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

Bảng tiêu chí đánh giá
STT
Nội dung
1

2

3

-

Kiểm tra tự luận giữa học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 60 phút
Thi tự luận/vấn đáp cuối học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 90 phút
Tổng

Mức độ 1

Mức độ 2

60%
100%

Mức độ 3

Giữa kỳ
Các khái niệm về Nêu được khái niệm quy Chứng
minh
cơ sở toán học
nạp toán học (0.25)
một số bài toán
(3.0 điểm)
bằng
phương
pháp quy nạp
(0.5)
Phát biểu khái niệm độ Tính được độ
phức tạp
phức tạp của
(0.25)
thuật toán cơ
bản (0.5)
Nêu được tính chất của tập
hợp (0.25)
Khái niện công thức truy Giải công thức
hồi (0.25)
truy hồi bằng
phương
trình
đặc trưng (1.0)
Bài toán đếm
(3.0 điểm)

Bài toán tồn tại
(4.0 điểm)

Phát biểu khái niệm về các Ứng dụng các
nguyên lý cơ bản (0.25)
nguyên lý giải
các bài toán cụ
thể (0.75)
Nêu các định nghĩa về giải Ứng dụng giải
tích tổ hợp (0.25)
các bài toán
đếm cụ thể
(0.75)
Phát biểu khái niệm
Nêu
ví
dụ
Bài toán tồn tại
(0,25)
(0.25)
Khái niệm Nguyên lý Lấy ví dụ
Dirichlet(0.25)
(0.25)
Khái niệm Nguyên lý Lấy ví dụ(0.5)
Dirichlet tổng quát(0.5)

Tổng:

20%

10 điểm

2.5

4. 5
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Ứng
dụng
chứng minh các
bài tổng quát
(1.0)

Áp dụng
một số bài
(1.0)
Áp dụng
một số bài
(1.0)

3.0

giải
toán
giải
toán

1

2

3

4

5

Tổng

Cuối kỳ
Các khái niệm về Chứng minh một số bài
cơ sở toán học
toán bằng phương pháp
(2.0 điểm)
quy nạp (1.0)
Giải công thức truy hồi
bằng phương trình đặc
trưng (1.0)
Bài toán đếm
Phát biểu khái niệm về các Ứng dụng các
(2.0 điểm)
nguyên lý cơ bản (0.25)
nguyên lý giải
(Chọn 2 trong 3
các bài toán cụ
mục bên)
thể (0.75)
Nêu các định nghĩa về giải Ứng dụng giải
tích tổ hợp (0.25)
các bài toán
đếm (0.75)
Phát biểu khái niệm về các Ứng dụng các
nguyên lý cơ bản (0.25)
nguyên lý giải
các bài toán cụ
thể (0.75)
Bài toán tồn tại
(2.0 điểm)

lý Áp dụng giải
một số bài toán
(0.75)
Khái niệm Nguyên lý Áp dụng giải
một số bài toán
Dirichlet tổng quát (0.25)
(0.75)
Bài toán liệt kê Thuật toán liệt kê bằng
Lấy ví dụ (1.0)
(3.0 điểm)
phương pháp sinh (1.0).
Chọn 1 trong 2
Thuật toán liệt kê bằng
Lấy ví dụ (1.0)
phương pháp quay lui
(1.0).
Đại số hàm Boole
1.0 điểm

10 điểm

Khái niệm Nguyên
Dirichlet(0.25)

Khái niệm đại số Boole
(0.25)
Hàm Boole (thưởng 0.25)
4.5

Viết
chương
trình (1.0)
Viết
chương
trình (1.0)

Nêu các dạng Biểu diễn hàm
chuẩn tắc (0.25) Boole (0.25)
4.25
1.25

18. LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh)
Mã học phần
Khối lượng học tập
Trình độ
Học phần tiên quyết
Mô tả học phần:

: BASIC JAVA PROGRAMMING
:
: 3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
: Đại học.
: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++
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Học phần này tập trung vào việc làm rõ các khái niệm, nguyên lý và kỹ thuật cơ bản trong
ngôn ngữ lập trình Java, cụ thể là cách xây dựng một lớp, sự kế thừa từ các lớp trước đó kèm
với khả năng đa hình và tính tiện ích của chúng khi xây dựng chương trình. Trên cơ sở các
kỹ thuật cơ bản đó sinh viên có thể xây dựng các ứng dụng đáp ứng các tiêu chí đề ra bằng
cách sử dụng các thư viện sẵn có của ngôn ngữ lập trình Java một cách nhanh chóng và thuận
lợi.

7.

Mục tiêu của học phần:

1.

Mã mục
tiêu của
học
phần
MT1

2.

MT2

3.

MT3

4.

MT4

TT

Tên mục tiêu
Được tiếp cận sử dụng các môi trường phát triển phần mềm hiện đại.
Người học có khả năng thiết kế một chương trình đơn giản theo
phong cách hướng đối tượng.
Xây dựng được một ứng dụng đơn giản có tương tác với người dùng
thông qua giao diện đồ họa.
Môn học được trang bị hệ thống tài liệu tham khảo và các ví dụ minh
họa có sự liên kết chặt chẽ với nhau cho người học có cái nhìn tuần tự,
chi tiết cách thức xây dựng một sản phẩm ngay từ những dòng lệnh đầu
tiên.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT
1

2
3
4
5
6
7
8

Mã CĐR
Tên chuẩn đầu ra
CĐR 1 Sử dụng được môi trường phát triển tích hợp để lập trình Java.
CĐR 2 Vận dụng được cú pháp vào các câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình Java.
Nắm được tư tưởng lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập trình
CĐR 3 Java, biết cách phân tích một yêu cầu cụ thể theo tư duy lập trình
hướng đối tượng.
CĐR 4 Sử dụng được các tiện tích sẵn có trong Java.
CĐR 5 Làm việc được với tệp tin.
CĐR 6 Nắm bắt được tư tưởng lập trình luồng dữ liệu.
Kết hợp và lập trình được ngôn ngữ Java với một hệ thống quản trị cơ
CĐR 7
sở dữ liệu bất kỳ.
Hiểu, thiết kế và lập trình giao diện đồ họa bằng ngôn ngữ lập trình
CĐR 8
Java.

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

CĐR1

CĐR2

CĐR3

1.
2.
3.
4.
5.
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CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

CĐR8

6.
7.
8.
9.

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

Chương
thứ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tên chương

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java
Java cơ bản
Lập trình hướng đối tượng trong Java
Kiểu dữ liệu tập hợp, khuôn mẫu và biểu thức
Lambdas
Kiểu dữ liệu dạng ngày và xử lý ngoại lệ trong
Java
Làm việc tệp tin và luồng dữ liệu
Lập trình cơ sở dữ liệu
Lập trình giao diện Swing
Tổng

Số tiết tín chỉ
Thực
Lý
hành/ Tổng
thuyết
thảo
số
(*)
luận
1
3
4
2
6
6
2
3
5
3

2

5

3

1

4

3
3
6
30

1
2
4
15

4
5
10
45

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế × 2.
Hình thức tổ chức dạy học Elearning
Tên chương
Lý
Thực
thuyết
hành
(1)
Chương 1. Tổng quan về
lập trình hướng đối tượng
trong Java
Chương 2. Lớp và đối
tượng trong Java
Chương 3. Kế thừa
Chương 4. Đa hình
Chương 5. Xử lý ngoại lệ

(2)
2

(3)
4

Tự học
(Elearning)
(4)
1

2

5

2

2

Tài liệu 1 chương 3

2
2
1

4
4
4

1
1
1

1
1
1

Chương 6. Các luồng dữ
liệu
Chương 7. Các cấu trúc dữ
liệu cơ bản
TỔNG

1

4

1

1

Tài liệu 1 chương 4
Tài liệu 1 chương 5
Tài liệu 1 chương
6,7
Tài liệu 1 chương 8

2

5

2

2

Tài liệu chương 9,10

12

30

9

9
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Bài tập

Tài liệu học tập,
tham khảo

(5)
1

(6)
Tài liệu 1 chương
1,2

10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1.
Giáo trình chính:
TL. Đoàn Văn Ban, Lập trình hướng đối tượng với Java, NXB Khoa học và
Kỹ thuật, 2005.
11.2. Tài liệu tham khảo và bài tập:
TK1. Joel Murach, Beginning Java with NetBeans, Mike Murach &
Associates, 2015.
TK2. Cay Horstmann, Big Java, Wiley, 2013.
12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:

Mục

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH JAVA
Giới thiệu chung
Cách viết mã Java
Lớp và phương thức trong Java
Định nghĩa và khai báo phương thức riêng
Cấu trúc của một chương trình hướng đối tượng
Kiểm tra và gỡ rối ứng dụng
CHƯƠNG 2

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

JAVA CƠ BẢN
Các kiểu dữ liệu nguyên thủy và toán tử
Câu lệnh rẽ nhánh
Dữ liệu kiểu chuỗi
Kiểu dữ liệu mảng
CHƯƠNG 3
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Kế thừa trong Java
Giao diện trong hướng đối tượng
Lớp nội
Kiểu dữ liệu tập hợp
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3.5.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Định dạng tài liệu trong Java
CHƯƠNG 4
KIỂU DỮ LIỆU TẬP HỢP, KHUÔN MẪU VÀ BIỂU THỨC LAMBDAS
Giới thiệu về tập hợp, khuôn mẫu và biểu thức Lambdas
Sử dụng lớp ArrayList
Ví dụ minh họa về ứng dụng Invoice
Làm việc với biểu thức Lambdas
CHƯƠNG 5
KIỂU DỮ LIỆU DẠNG NGÀY
XỬ LÝ NGOẠI LỆ TRONG JAVA

5.1.

Giới thiệu về các hàm xử lý ngày Java 8

5.2.

Làm việc với kiểu dữ liệu dạng ngày tháng trong Java

5.3.

Giới thiệu về ngoại lệ

5.4.

Xử lý ngoại lệ trong Java

5.5.

Tùy biến ngoại lệ trong Java
CHƯƠNG 6
LÀM VIỆC VỚI TỆP TIN VÀ LUỒNG

6.1.

Giới thiệu về thư mục và tệp tin

6.2.

Xử lý dữ liệu đầu vào và đầu ra

6.3.

Làm việc với tệp tin văn bản

6.4.

Ví dụ về ứng dụng Product Manager

6.5.

Giới thiệu về Luồng dữ liệu

6.6.

Khởi tạo, viết mã và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các luồng
CHƯƠNG 7
LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

7.1.

Cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL

7.2.

Sử dụng JDBC lập trình cơ sở dữ liệu

7.3.

Ví dụ minh họa về mô hình DAO
CHƯƠNG 8
LẬP TRÌNH GIAO DIỆN

8.1.

Giới thiệu về lập trình giao diện bằng Swing trong Java
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8.2.

Đón bắt sự kiện

8.3.

Quản lý bố cục giao diện

8.4.

Kiểu dữ liệu dạng bảng trong Swing

8.5.

Lập trình Dialog

8.6.

Ví dụ về giao diện của chương trình Product Manager

8.7.

Làm việc với nhãn và ô nhập liệu

8.8.

Bố cục GridBagLayout

8.9.

Kết hợp luồng trong lập trình Swing

14. Đánh giá học phần:
Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
Tên chỉ tiêu
1 Điểm thành phần 1
2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

-

Cách thức đánh giá
Hoàn thành bài tập cá nhân
Kiểm tra thực hành giữa học kỳ
Thời gian làm bài thực hành 60 phút
Thi thực hành cuối học kỳ
Thời gian làm bài thực hành 90 phút
Tổng

Trọng số
20%
20%
60%
100%

15. Tiêu chí đánh giá học phần
STT
1

2

Nội
dung
Tư duy

Lập

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Phân tích thiết kế hướng đối tượng
- Phân tích yêu cầu theo
tư duy hướng đối tượng

- Xác định đối tượng và
thông điệp giữa các đối
tượng

- Thiết kế lớp

- Đặt tên biến, hàm, lớp
theo chuẩn

- Có chú thích chi tiết

- Định dạng chuẩn

Định nghĩa lớp, phương thức và khai báo đối tượng
Khai báo lớp mới
Sử dụng thừa kế
Sử dụng lớp trừu tượng
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Điểm
10

trình
cơ bản

- Thuộc tính: Thiết lập
từ khóa truy cập cho các
loại dữ liệu thành viên
- Định nghĩa hàm dựng
- Hàm thành viên: Truy
cập đến dữ liệu thành
viên đã được thiết lập từ
khóa truy cập.
- Sử dụng từ khóa this
- Khai báo đối tượng
- Truy xuất trực tiếp đến
dữ liệu thành viên của
lớp.
- Là kiểu dữ liệu thành
viên của lớp khác.

- Gọi phương thức khởi
tạo từ lớp dẫn xuất
- Sử dụng phương thức
của lớp dẫn xuất
- Ghi đè phương thức
của lớp dẫn xuất
- Định nghĩa phương
thức thành viên mới từ
lớp kế thừa
- Truy xuất gián tiếp đến
dữ liệu thành viên
- Sử dụng lớp như là
tham số của một hàm

- Sử dụng dữ liệu thành 10
viên của lớp dẫn xuất
- Sử dụng phương thức
của lớp dẫn xuất
- Định nghĩa hàm thành
viên theo yêu cầu từ
lớp dẫn xuất
- Sử dụng từ khoá super
- Sử dụng đối tượng là
kiểu dữ liệu trả về của
một hàm
- Khai báo và sử dụng
lớp trừu tượng

Sử dụng giao diện
- Biết cách sử dụng từ
khoá khai báo interface
- Nắm vững cách thức
triển khai một interface
đã được khai báo

3

Sử
dụng
thư
viện

- Biết các sử dụng, nắm
rõ tính năng của từng
thành phần đồ hoạ cơ
bản
- Biết sử dụng công cụ
kéo thả trực quan để sắp
xếp bố trí các thành
phần đồ hoạ theo yêu
cầu
- Biết cách sử lý sự kiện
đơn giản

- Sử dụng interface để
làm hằng số
- Biết cách sử dụng đa
thừa kế của interface
(3 điểm)
Lập trình đồ hoạ
- Sử dụng được các
layout cơ bản như
BorderLayout,
GridLayout, BoxLayout
trong việc bố trí các
thành phần đồ hoạ.

5
- Sử dụng interface để
truyền tham số cho các
lời gọi phương phức (2
điểm)

- Biết sử dụng
GridBagLayout trong
việc bố trí các thành
phần.

- Có phương thức kiểm
tra dữ liệu đầu vào trên
các thành phần đồ hoạ

Thư viện java.utils
- Biết cách sử dụng các
lớp bao như Integer,
Float, Double ..
- Biết sử dụng và khai
thác hiệu quả lớp Array

4

Tổ
chức
dữ liệu

30

- Biết sử dụng các lớp
liên quan đến tập hợp
như ArrayList, Vector,
LinkedList

20
- Sử dụng và khai báo
được lớp Generic
-Sử dụng được Map,
Tree, Table

-Tổ chức dữ liệu, lưu
trữ tệp tin dạng text

Truy xuất tệp tin
- Tổ chức dữ liệu, lưu
trữ tệp tin nhị phân

- Tổ chức dữ liệu, lưu
trữ tệp tin dạng xml

- Sử dụng Java để kết
nối, khởi tạo, và truy
vấn đơn giản với các hệ

Lập trình cơ sở dữ liệu
- Truy vấn dữ liệu thông
qua hệ thống lớp trung
gian

- Truy vấn thông qua
giao diện được định
nghĩa từ trước
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10

15

Tổng

quản trị CSDL

- Không truy cập trực
tiếp vào cơ sở dữ liệu từ
các đối tượng liên quan

50

35

15

100

19. LẬP TRÌNH JAVA NÂNG CAO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh)
Mã học phần
Khối lượng học tập
Trình độ
Học phần tiên quyết
Mô tả học phần:

: ADVANCED JAVA PROGRAMMING
:
: 3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
: Đại học.
: LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN

Học phần này tập trung vào việc làm rõ các khái niệm, nguyên lý và kỹ thuật cơ bản trong
ngôn ngữ lập trình Java trong việc phát triển các ứng dụng được triển khai và vận hành thông
qua môi trường Internet. Cụ thể môn học sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức nâng cao, định
hướng sử dụng các công nghệ mới và áp dụng được các framework tiên tiến trong việc phân
tích thiết kế, viết mã và triển khai trong việc xây dựng ứng dụng chạy trên nền web bằng
ngôn ngữ lập trình Java.
This module concentrates on clarifying basic concepts, principles and techniques in Java
programming language for developing applications that are deployed and operated through
the Internet environment. Specifically, the course provides students with advanced
knowledge and the orientation for using up-to-date technologies. Students will be able to
apply advanced frameworks in analysis and design, code and deploy applications running on
web-based by using Java programming language.

7.

Mục tiêu của học phần:
TT

Mã mục
tiêu

1.

MT1

2.

MT2

3.

MT3

4.

MT4

5.

MT5

Tên mục tiêu
Sử dụng được môi trường, công cụ phát triển phần mềm, các framework
hiện đại phục vụ riêng cho lập trình web.
Được tiếp cận sử dụng các môi trường phát triển phần mềm hiện đại.
Người học có khả năng phân tích thiết kế, triển khai và tổ chức mã
nguồn một dự án đơn giản theo yêu cầu.
Xây dựng được một ứng dụng có tương tác với người dùng thông qua
giao diện đồ họa trên nền web sử dụng các công nghệ liên quan đến
ngôn ngữ lập trình Java.
Môn học được trang bị hệ thống tài liệu tham khảo và các ví dụ minh
họa có sự liên kết chặt chẽ với nhau cho người học có cái nhìn tuần tự,
chi tiết cách thức xây dựng một sản phẩm ngay từ những dòng lệnh đầu
tiên.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT

Mã CĐR

1

CĐR 1

Tên chuẩn đầu ra
Sử dụng thành thạo môi trường phát triển tích hợp để lập trình các ứng
dụng Java EE.
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2

CĐR 2

3

CĐR 3

4
5
6

CĐR 4
CĐR 5
CĐR 6

7

CĐR 7

8

CĐR 8

Hiểu và áp dụng được các mô hình tổ chức mã nguồn hiện đại.
Nắm bắt được các tư tưởng thiết kế giao diện người dùng trên môi
trường Internet.
Hiểu được cách thức vận hành của mã nguồn bên phía máy chủ.
Có khả năng viết mã Servlet và JSP.
Sử dụng được Framework JPA trong lập trình cơ sở dữ liệu.
Hiểu rõ tầm quan trọng của bảo mật trong lập trình. Tinh chỉnh, cài đặt
và cấu hình được các chương trình cần thiết bên phía máy chủ phục vụ
cho công tác bảo mật.
Phân tích, thiết kế và triển khai được một dự án nhỏ.

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

CĐR1

CĐR2

CĐR3

CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

CĐR8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

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

Chương
thứ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tên chương

Tổng quan về lập trình web trong Java
Lập trình Java Servlet
Lập trình JavaServer Pages
Lập trình cơ sở dữ liệu với JPA Framework
Các kỹ năng nâng cao với JSP và servlet
Lập trình JavaServer Faces
Phân tích thiết kế và triển khai dự án Music Store
website.
Tổng

Số tiết tín chỉ
Thực
Lý
hành/ Tổng
thuyết
thảo
số
(*)
luận
3
2
5
6
4
10
6
3
9
3
2
5
6
2
8
4
2
6
2
30

2
15

45

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế × 2.
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Hình thức tổ chức dạy học Elearning
Tên chương
Lý
Thực
thuyết
hành
(1)
Chương 1. Tổng quan về
lập trình web trong Java
Chương 2. Lập trình Java
Servlet
Chương 3. Lập trình Java
Server Pages
Chương 4. Lập trình JPA
Chương 5. Kỹ năng nâng
cao với JSP và Servlet
Chương 6. Lập trình Java
Server Faces
Chương 7. Thiết kế và triển
khai dự án bằng JEE
TỔNG

(2)
2

(3)
4

Tự học
(Elearning)
(4)
1

Bài tập

2

5

2

2

2

4

1

1

2
1

4
4

1
1

1
1

Tài liệu 1 chương
4,5,6
Tài liệu 1 chương 7
Tài liệu 1 chương 8

1

4

1

1

Tài liệu 1 chương 9

2

5

2

2

Tài liệu chương 10

12

30

9

9

(5)
1

Tài liệu học tập,
tham khảo
(6)
Tài liệu 1 chương
1,2
Tài liệu 1 chương 3

10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1.
Giáo trình chính:
TL. Đoàn Văn Ban, Lập trình Java nâng cao, NXB Khoa học và
Kỹ thuật, 2006.
11.2. Tài liệu tham khảo và bài tập:
TK1. Joel Murach, Michael Urban, Java Servlets and JSP 3rd Edition, Mike
Murach & Associates, 2015.
TK2. Cay Horstmann, Big Java, Wiley, 2013.
12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:

Mục

1.1.
1.2.
1.3.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH WEB TRONG JAVA
Giới thiệu về ứng dụng web
Cấu trúc của ứng dụng web theo mô hình MVC
Sử dụng Netbeans hoặc Eclipse với Tomcat
CHƯƠNG 2
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SERVLET

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Làm việc với HTML5
Giới thiệu về CSS3
Khởi tạo Servlet và các phương thức cơ bản
Làm việc với Servlet
Kiểm tra dữ liệu từ client hoặc servlet, làm việc với tệp tin web.xml
Gỡ rối Servlet
CHƯƠNG 3
JAVASERVER PAGES

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Giới thiệu về JavaBean
Làm việc với sessions và cookies
JSP Expression Language
Thư viện JSTL
Làm việc với các thẻ JSP
CHƯƠNG 4

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI JPA FRAMEWORK
Giới thiệu về MySQL và JDBC
Giới thiệu về JPA Framework
Làm việc với thực thể JPA
Thao tác dữ liệu với JPA Framework
CHƯƠNG 5
CÁC KỸ NĂNG NÂNG CAO VỚI JSP VÀ SERVLET

5.1.

Sử dụng JavaMail

5.2.

Bảo mật kết nối với SSL

5.3.

Hạn chế truy cập tài nguyên

5.4.

Các kỹ năng bảo mật nâng cao

5.5.

Làm việc với HTTP requests và responses

5.6.

Làm việc với các bộ lắng nghe

5.7.

Làm việc với các bộ lọc
CHƯƠNG 6
LẬP TRÌNH JAVASERVER FACES

6.1.

Giới thiệu JavaServer Faces

6.2.

Quản trị Beans

6.3.

Làm việc với thẻ JSF
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6.4.

Ví dụ về Email List
CHƯƠNG 7
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN MUSIC STORE

7.1.

Giao diện

7.2.

Tầng nghiệp vụ

7.3.

Tầng điều khiển

7.4.

Cấu trúc mã nguồn của dự án

7.5.

Cơ sở dữ liệu

7.6.

Tầng dữ liệu

7.7.

Mã nguồn hoàn thiện của dự án

14. Đánh giá học phần:
Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
Tên chỉ tiêu
1 Điểm thành phần 1
2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

-

Cách thức đánh giá
Hoàn thành bài tập cá nhân
Kiểm tra thực hành giữa học kỳ
Thời gian làm bài thực hành 60 phút
Thi thực hành cuối học kỳ
Thời gian làm bài thực hành 90 phút
Tổng

Trọng số
20%
20%
60%
100%

16. Quy tắc đánh giá sinh viên
STT
1

Nội
dung
Tư duy

Mức 1

Mức 2

Phân tích thiết kế hướng đối tượng
- Phân tích yêu cầu theo - Xác định đối tượng và - Thiết kế lớp
tư duy hướng đối tượng thông điệp giữa các đối
tượng
- Đặt tên biến, phương
thức, lớp theo chuẩn

2

Lập
trình

Mức 3

Mặc định
- Biết cách tạo mới
project theo dạng
Dynamic web
- Biết cách kết nối jsp
và servlet

- Có chú thích chi tiết

- Định dạng chuẩn

Tổ chức mã nguồn
3 tầng
- Tổ chức mã nguồn
theo mô hình 3 tầng

MVC
- Tổ chức mã nguồn
theo mô hình MVC

Điểm
10

10

Lập trình với HTML và CSS
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10

- Biết các thẻ cơ bản
của HTML, form
- Sử dụng CSS cơ bản
- Biết cách nhúng
CSS vào các thẻ

- Tổ chức CSS theo
class

Lập trình JSP và Servlet
- Hiểu rõ phương thức
- Nắm vững từng
truyền tham số POST và trường hợp dùng
GET giữa client/server
POST và GET
- Định dạng đường dẫn
- Kiểm tra dữ liệu
bằng cách cấu hình
nhập vào
web.xml
- Khai thác được
- Nắm vững các thẻ của
cookies
jsp
- Làm việc với JSF
- Sử dụng được EL
- Sử dụng được JSTL
- Làm việc được với
sessions
- Biết cách sử dụng các
lớp bao như Integer,
Float, Double ..
- Biết sử dụng và khai
thác hiệu quả lớp Array

3

Tổ
chức
dữ liệu

-Tổ chức dữ liệu, lưu
trữ tệp tin dạng text

- Sử dụng Java để kết
nối, khởi tạo, và truy
vấn đơn giản với các hệ
quản trị CSDL

Tổng

50

- Biết sử dụng các lớp
liên quan đến tập hợp
như ArrayList, Vector,
LinkedList

Truy xuất tệp tin
- Tổ chức dữ liệu, lưu
trữ tệp tin nhị phân
Lập trình cơ sở dữ liệu
- Truy vấn dữ liệu thông
qua hệ thống lớp trung
gian
- Không truy cập trực
tiếp vào cơ sở dữ liệu từ
các đối tượng liên quan

35

- Tổ chức CSS thành
tệp tin riêng

30
- Định dạng đường
dẫn bằng annotation
- Sử dụng được
trường ẩn để truyền
tham số

- Sử dụng và khai báo
được lớp Generic
-Sử dụng được Map,
Tree, Table

5
- Tổ chức dữ liệu, lưu
trữ tệp tin dạng xml

15
- Truy vấn thông qua
JPA Framework

15

100

20. LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ
Tên tiếng Anh
:
GRAPH THEORY
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
:
3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Trình độ
:
Đại học.
Học phần tiên quyết
:
LẬP TRÌNH C/C++ CƠ BẢN
Mô tả học phần:
Học phần trình bày các khái niệm cơ bản của đồ thị như đồ thị vô hướng, đồ thị có hướng,
đồ thị phẳng, đường đi, chu trình, cây, ...Học phần cũng giới thiệu các bài toán đặc trưng: Bài
toán tìm đường đi ngắn nhất, bài toán tìm chu trình Euler, chu trình Hamilton, bài toán tìm cây
phủ nhỏ nhất, bài toán tô màu đồ thị, ...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Mục tiêu của học phần:

7.

TT
1.

Mã mục
tiêu của
học phần

Trang bị các kiến thức cơ bản về Lý thuyết đồ thị.
Rèn luyện cho người học về cách thức mô hình hóa bài toán thực tế bằng
lý thuyết đồ thị.
Rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng các kiến thức đã học để lập trình
giải quyết các bài toán cụ thể.

MT4.

2.

MT5.

3.

MT6.

Tên mục tiêu

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT

Mã CĐR
của học
phần

1.
2.
3.

CĐR1.
CĐR2.
CĐR3.

4.

CĐR4.

5.

CĐR5.

6.

CĐR6.

7.
8.
9.
10.

CĐR7.
CĐR8.
CĐR9.
CĐR10.

Tên chuẩn đầu ra
Nắm vững các kiến thức cơ bản về đồ thị
Nhận biết và phân loại các loại đồ thị
Nhận biết và vận dụng các phương pháp biểu diễn đồ thị trên máy tính.
Nhận biết và vận dụng các mô hình của các bài toán về đường đi trên đồ
thị như: đồ thị Euler, đồ thị Hamilton, đường đi ngắn nhất,
Nắm vững và vận dụng được các ứng dụng của đồ thị phẳng
Nắm vững các kiến thức cơ bản về cây, bài toán cây phủ nhỏ nhất,
phương pháp duyệt cây, cây nhị phân.
Nắm vững các kiến thức cơ bản về mạng.
Nhận biết và vận dụng bài toán tô màu đồ thị.
Biết cách mô hình hóa bài toán thực tế bằng đồ thị.
Áp dụng và cài đặt các thuật toán về đồ thị trên máy tính.

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

CĐR17 CĐR18 CĐR19 CĐR20 CĐR21 CĐR22 CĐR23 CĐR24 CĐR25 CĐR26

1.
2.
3.
4.
5.
Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết):

9.

Tên chương
Chương

Lý
thuyết

Số tiết tín chỉ
Thực hành/ Elearning
thảo luận(*)
1/0

Tổng số

1.

Mở đầu

4

2.

Đại cương về đồ thị

4

2

1/1

6

3.

Các bài toán về đường đi

6

4

2/1

10
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4

Tên chương
Chương

Lý
thuyết

Số tiết tín chỉ
Thực hành/ Elearning
thảo luận(*)
2/1
4

Tổng số

4.

Cây

6

5.

Mạng

6

4

2/1

10

Bài toán tô màu
Tổng

4
30

1
15

1/1
9/5

5
45

6.

10

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận
trên thiết kế × 2.
10.

Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

Tài liệu học tập:
11.1.
Giáo trình chính:
TL. Trần Quốc Chiến : Giáo trình Lý thuyết đồ thị và ứng dụng. ĐHĐN 2007.
11.2. Tài liệu tham khảo và bài tập:
TK1. Richard Johnsonbauch: Discrete Mathematics. Macmillan Publishing Company. New
York 1992.
TK2. Nguyễn Tô Thành, Nguyễn Đức Nghĩa: Giáo trình Toán rời rạc. Trường Đại học bách
khoa Hà nội. Hà nội 1994.
TK3. Nguyễn Xuân Quỳnh: Cơ sở Toán rời rạc và ứng dụng. NXB Giáo dục. Hà nội 1995.
12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:
11.

Mục

Nội dung
MỞ ĐẦU

A

Sơ lược lịch sử

B

Một số bài toán tiêu biểu
CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỒ THỊ
Các khái niệm cơ bản

1.1.
1.1.1.

Đồ thị, đỉnh, cạnh, cung

1.1.2.

Đường đi, chu trình, liên thông
Biểu diễn đồ thị

1.2.
1.2.1

Ma trận kề

1.2.2

Ma trận liên thuộc

1.3.

Đồ thị đẳng cấu

1.4.

Đồ thị phẳng
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Mục
1.4.1.

Nội dung
Định nghĩa

1.4.2.

Công thức Euler

1.4.3.

Định lý Kuratowski

1.4.4.

Đồ thị tuyến tính phẳng
CHƯƠNG 2: CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐƯỜNG ĐI
Đồ thị euler

2.1.
2.1.1

Định nghĩa

2.1.2

Điều kiện cần và đủ

2.1.3

Các thuật toán tìm chu trình Euler
Tìm đường đi trong mê cung

2.2.
2.2.1

Phát biểu bài toán

2.2.2

Thuật toán tìm đường đi trong mê cung

2.2.3

Một số bài toán ứng dụng
Tìm đường đi ngắn nhất

2.3.
2.3.1

Phát biểu bài toán

2.3.2

Thuật toán Dijkstra

2.3.3

Thuật toán Floyd

2.3.4

Thuật toán Floyd mở rộng
Đồ thị hamilton

2.4.
2.4.1

Định nghĩa

2.4.2

Điều kiện cần

2.4.3

Điều kiện đủ

2.4.4

Mã Gray
Thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch

2.5.

CHƯƠNG 3: CÂY
Các khái niệm cơ bản

3.1.
3.1.1

Định nghĩa

3.1.2

Định lý tương đương

3.1.3

Cây m-phân
Cây phủ

3.2.
3.2.1

Định nghĩa và tính chất

3.2.2

Các thuật toán tìm cây phủ
Cây phủ nhỏ nhất

3.3.

3.4.

3.3.1

Phát biểu bài toán

3.3.2

Thuật toán Prim tìm cây phủ nhỏ nhất

3.3.3

Thuật toán Kruskal tìm cây phủ nhỏ nhất

3.3.4

Ứng dụng
Cây nhị phân tìm kiếm
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Mục
3.4.1

Cây nhị phân

3.4.2

Duyệt cây

3.4.3

Cây nhị phân tìm kiếm

3.5.

3.6.

Nội dung

Cây mã Huffman
3.5.1

Mã tiền tố

3.5.2

Giải thuật Huffman
Cây quyết định
CHƯƠNG 4: MẠNG

4.1.

Định nghĩa

4.2.

Bài toán luồng cực đại

4.3.

Luồng cực đại và lát cắt cực tiểu

4.4.

Bài toán ghép cặp
CHƯƠNG 5: BÀI TOÁN TÔ MÀU

5.1.

Phát biểu bài toán tô màu

5.2.

Các định lý về sắc số

5.3.

Thuật toán háu ăn (greedy algorithm)

5.4.

Một số bài toán ứng dụng

5.5.

Bài toán tô màu cạnh
Đánh giá học phần:
Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 2 điểm thành phần như sau:

14.

STT

Tên chỉ tiêu

7.

Điểm kiểm tra giữa kỳ

8.

Điểm thi cuối kỳ

Cách thức đánh giá
-

Kiểm tra viết/trắc nghiệm giữa học kỳ.
Thời gian làm bài 60 phút.
Thi viết/trắc nghiệm cuối học kỳ.
Thời gian làm bài 90 phút.
Tổng

Trọng
số
40%
60%
100%

Quy tắc ra đề thi giữa và cuối học kỳ:

15.

15.1. Kiểm tra giữa kỳ
•
•

Đề thi gồm 5 câu tự luận hoặc 50 câu trắc nghiệm (60 phút), với nội dung các câu hỏi nằm từ
chương 1 đến chương 4.
Đề thi được phân bố đều với 6 mức đánh giá theo thang Bloom.

15.2. Kiểm tra cuối kỳ
•
•

16.

Đề thi gồm 5 câu tự luận hoặc 60 câu trắc nghiệm (90 phút), với nội dung các câu hỏi nằm từ
chương 1 đến chương 4.
Đề thi được phân bố đều với 6 mức đánh giá theo thang Bloom.

Tiêu chí đánh giá theo điểm cuối kỳ:
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•

Theo thang điểm của đề thi tự luận hoặc trắc nghiệm.

21. NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU
Tên tiếng Anh
:
DATABASE
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
:
3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Trình độ
:
Đại học.
Học phần tiên quyết
:
Mô tả học phần:
Cơ sở dữ liệu là học phần cơ sở của ngành. Học phần cung cấp kiến thức cơ bản, nền
tảng cho sinh viên về cơ sở dữ liệu, tạo tiền đề vững chắc để sinh viên tiếp cận dễ dàng hơn với
các học phần có liên quan đến cơ sở dữ liệu trong chương trình đào tạo. Học phần được giảng
dạy ở học kỳ 2 hoặc 3 của chương trình đào tạo. Học phần gồm 6 chương. Chương 1 trang bị cho
sinh viên sự hiểu biết về cơ sở dữ liệu, ý nghĩa và vai trò của cơ sở dữ liệu trong xã hội thông tin
hiện nay; kiến thức về các mô hình dữ liệu và kiến trúc cơ sở dữ liệu. Chương 2 giới thiệu về mô
hình thực thể kết hợp – thuộc loại mô hình khái niệm. Mô hình này phản ánh từ thế giới thực,
giúp chuyển tải yêu cầu của người sử dụng đến thiết kế viên. Chương 3 cung cấp kiến thức về
phát triển dữ liệu, quy trình thiết kế và các khái niệm cơ bản liên quan đến các hướng thiết kế cơ
sở dữ liệu. Chương 4 của học phần là nội dung về mô hình dữ liệu quan hệ - thuộc loại mô hình
logic, hiện là mô hình mà các hệ quản trị dữ liệu thương mại hiện nay sử dụng. Mô hình được
biểu diễn dưới cấu trúc đơn giản – bảng và có nền tảng toán học vững chắc là tập hợp. Trong
chương này, người học cũng được học về đại số quan hệ, giúp người học hiểu rõ hơn về mô hình
dữ liệu thông qua các phép toán đại số quan hệ này. Ngôn ngữ truy vấn SQL là nội dung của
chương 5. Trong chương này, người học sẽ được học về ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ
cập nhật dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu và ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu. Chương cuối trang bị
cho sinh viên lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu, các thuật toán, các quy tắc để thiết kế được một cơ
sở dữ liệu đạt chuẩn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mục tiêu của học phần:

7.

TT

Mã
mục
tiêu của
học
phần

1.

MT1.

2.

MT2.

3.

MT3.

Tên mục tiêu

Cung cấp cho người học cái nhìn tổng quan về cơ sở dữ liệu, nguyên lý và
ứng dụng cơ sở dữ liệu, mục tiêu và hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu.
Người học có khả năng xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh từ khi bắt
đầu thu thập yêu cầu đến lúc cài đặt trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ
thể.
Người học có khả năng khai thác cơ sở dữ liệu đã được thiết kế và cài đặt
trên.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT
1.

Mã CĐR
của học
phần

Tên chuẩn đầu ra

CĐR1.

Mô tả được mục tiêu, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của hệ thống cơ
sở dữ liệu; Liệt kê và mô tả được chi tiết quy trình để xây dựng, thiết kế
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TT

Mã CĐR
của học
phần

2.

CĐR2.

3.

CĐR3.

4.

CĐR4.

5.

CĐR5.

Tên chuẩn đầu ra
và tạo lập một cơ sở dữ liệu. Trình bày được các hướng phát triển của các
hệ CSDL.
Mô tả được bài toán quản lý từ thực tế và thiết kế được mô hình thực thể
kết hợp cho một bài toán quản lý bất kỳ. Chuyển đổi được mô hình thực
thể kết hợp sang mô hình dữ liệu quan hệ cho một bài toán quản lý cụ thể.
Xác định được ràng buộc toàn vẹn trong một lược đồ CSDL quan hệ.
Sử dụng được hệ quản trị CSDL cụ thể để tạo lập và khai thác, quản lý dữ
liệu qua ngôn ngữ SQL.
Đánh giá được chất lượng của một lược đồ CSDL quan hệ và có thể tinh
chỉnh lược đồ đạt chất lượng tốt để sử dụng (dựa trên một số quy tắc đơn
giản).

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

CĐR27

CĐR28

CĐR29

CĐR30

CĐR31

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

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

Chương

Lý
thuyết

1.

Tổng quan về các hệ cơ sở dữ liệu

2

2.

Mô hình thực thể quan hệ
Phương pháp phát triển cơ sở dữ liệu
Mô hình dữ liệu quan hệ
Ngôn ngữ truy vấn SQL
Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ
Tổng

3
2
6
9
8
20

3.
4.
5.
6.

Số tiết tín chỉ
Tự
Thực
học
hành/
(Ethảo
learni
luận(*)
ng)
1
3
1
1
2
3
2
10

3
3
6
6
9
30

Tổng
số

5
6
5
12
15
17
60

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận
trên thiết kế × 2.
10.

Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
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- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.
11.

Tài liệu học tập:
11.1.
Giáo trình chính:
TL1. Đỗ Trung Tuấn, Cơ sở dữ liệu, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
TL2. Khoa Tin học, Bài giảng Cơ sở dữ liệu, lưu hành nội bộ.

11.2. Tài liệu tham khảo và bài tập:
TK1. Trần Quốc Chiến, Giáo trình Cơ sở dữ liệu, Đại học Đà Nẵng, 2002.
TK2. Nguyễn An Tê: Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu , Khoa CNTT Trường Đại học
KHTN, ĐHQG TP.HCM 1996.
TK3. Nguyễn Bá Tường, Cơ sở dữ liệu – Lý thuyết & Thực hành, NXB Khoa học và kỹ
thuật, 2001.
TK4. J. Date, An Introduction to database systems, 7th edition, Addion Wesley Longman
Inn., 2000.
TK5. Fred R. McFadden, Jeffrey A. Hoffer, Modern Database Management, The
Benjamin/Cummíng Publishing Company, 1994.
TK6. Jeffrey D. Ullman, Principle of Database systems, Galgotia Publications pvt. Itd,
New Delhi, 1989.
TK7. Elias M. Awad, Malcolm H. Gotterer, Database Management, Boyd & Fraser
Publishing Company, Massachusetts 1992.
12.
13.

Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
Nội dung chi tiết học phần:

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Quản trị tài nguyên thông tin
Sáu nguyên tắc cơ bản
Dữ liệu và thông tin
Các hệ thống xử lý dữ liệu truyền thống
Phương pháp cơ sở dữ liệu
Hệ cơ sở dữ liệu
Sơ lược lịch sử
Mô hình hoá dữ liệu
Kiến trúc chức năng của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Các mô hình dữ liệu
Kiến trúc cơ sở dữ liệu
Đọc TL1, chương 1
CHƯƠNG 2
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MÔ HÌNH THỰC THỂ QUAN HỆ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.1.

4.2.3.
4.2.4.

3.4.

Thực thể và thuộc tính
Quan hệ
Mô hình hoá thuộc tính bội
Tổng quát hoá và đặc biệt hoá
Ký hiệu sơ đồ thực thể quan hệ
Đọc TL1, chương 2
CHƯƠNG 3
PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN CƠ SỞ DỮ LIỆU
Lập kế hoạch
3.1.1.
Các thành phần kế hoạch chiến lược
4.2.1. Các đối tượng kế hoạch
4.2.2. Mô hình xí nghiệp
Phân tích
Thiết kế
3.3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu
3.3.2. Thiết kế quá trình
Cài đặt
Đọc TL2, chương 3
CHƯƠNG 4
MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.

Các khái niệm cơ bản
Miền
Tích Đề các
Quan hệ
Cơ sở dữ liệu quan hệ
Khoá
Chuyển sơ đồ thực thể thành quan hệ
Biểu diễn thực thể
Biểu diễn quan hệ
Quy tắc toàn vẹn
Toàn vẹn thực thể
Miền giá trị
Toàn vẹn tham chiếu
Thao tác bẫy
Các ngôn ngữ đại số quan hệ
Đại số quan hệ
Phép tính quan hệ
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4.4.3.

Giao diện ngôn ngữ lập trình
Đọc TL1, chương 3; TL2, chương 4
CHƯƠNG 5
NGÔN NGỮ TRUY VẤN SQL

5.1.

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

5.2.

Ngôn ngữ cập nhật dữ liệu

5.3.

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

5.4.

Ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu
Đọc TL1, chương 4; TL 2, chương 5
CHƯƠNG 6
LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Đặt vấn đề

6.1.
6.1.1.

Sự dư thừa dữ liệu

6.1.2.

Các dị thường cập nhật dữ liệu
Phụ thuộc dữ liệu

6.2.
6.2.1.

Phụ thuộc hàm

6.2.2.

Suy diễn phụ thuộc hàm

6.2.3.

Các qui tắc phụ thuộc hàm

6.2.4.

Tính toán bao đóng

6.2.5.

Phủ của tập phụ thuộc hàm

6.2.6.

Tính toán khoá
Chuẩn hóa lược đồ quan hệ

6.3.
6.3.1.

Dạng chuẩn thứ nhất

6.3.2.

Dạng chuẩn thứ hai

6.3.3.

Dạng chuẩn thứ ba

6.3.4.

Dạng chuẩn Boyce - Codd
Phân rã lược đồ quan hệ

6.4.
6.4.1.

Định nghĩa

6.4.2.

Phân rã bảo toàn thông tin

6.4.3.

Phân rã bảo toàn phụ thuộc hàm

6.4.4.

Phân rã lược đồ quan hệ thành dạng chuẩn Boyce-Codd bảo toàn
thông tin

6.4.5.

Phân rã lược đồ quan hệ thành dạng chuẩn thứ 3 bảo toàn phụ
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thuộc hàm
6.4.6.

Phân rã lược đồ quan hệ thành dạng chuẩn thứ 3 bảo toàn thông tin
và bảo toàn phụ thuộc hàm
Đọc TL1, chương 5; TL2, chương 6

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

14.

STT
1.

Điểm thành phần 2

3.

Điểm thi cuối kỳ

18.

C.

1.

Cách thức đánh giá

Điểm thành phần 1

2.

15.

STT

Tên chỉ tiêu
-

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra tự luận/ vấn đáp/ thực hành giữa học kỳ
Thời gian làm bài 60 phút
Thi tự luận/vấn đáp/ thực hành cuối học kỳ
Thời gian làm bài 90 phút
Tổng

Trọng
số
20%
20%
60%
100%

Quy tắc ra đề kiểm tra giữa học kỳ và thi cuối học kỳ:
Bám sát tiêu chí đánh giá học phần đã công bố cho sinh viên.
Tiêu chí đánh giá học phần:

Nội dung

Mức 1

Mức 2

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ
Cho ví dụ về những
Trình bày các khái
lĩnh vực, ngành nghề
niệm, đặc điểm liên
có sử dụng cơ sở dữ
quan đến cơ sở dữ liệu
liệu dùng trong hệ
và hệ quản trị cơ sở dữ
thống thông tin quản
liệu.
lý.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
Xác định được sự cần
Cho ví dụ với mỗi ưu,
thiết, ưu, nhược, định
nhược điểm. Giải
Tổng quan về
hướng phát triển của hệ
thích.
cơ sở dữ liệu
thống cơ sở dữ liệu.
(0,5 điểm)
(0,25 điểm)
Liệt kê được các loại Mô tả chi tiết các loại
mô hình dữ liệu.
mô hình dữ liệu trên.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
Trình bày các bước để Xác định được các sản
thiết kế một cơ sở dữ phẩm cụ thể của mỗi
liệu.
bước.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
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Mức 3

Ghi
chú

Chọn
một
trong
các nội
dung
bên.
Tổng là
1,5
điểm.
Áp dụng được
cho bài toán với
yêu cầu cụ thể.
(0,5 điểm)

0,5 điểm
Liệt kê các thành phần
của mô hình thực thể
kết hợp.
(0,25 điểm)
Định nghĩa thực thể.
(0,25 điểm)

0,75 điểm
Biểu diễn được một ví
dụ của mô hình thực
thể kết hợp.
(0,5 điểm)
Xác định được các
thực thể của một bài
toán quản lý nhỏ.
(0,5 điểm)

Xác định được các
Định nghĩa được thuộc
thuộc tính cơ bản của
tính của thực thể.
một thực thể bất kỳ.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)

2.

3.

Xác định được quan
Mô hình thực
Định nghĩa được quan hệ hai ngôi của các
thể kết hợp
hệ, các mối quan hệ.
thực thể với bài toán
(0,5 điểm)
cho trước.
(0,5 điểm)
Phân biệt và xác định
Định nghĩa được các
được các loại khóa
loại khóa của quan hệ.
của quan hệ.
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
Xác định được các thực
Biểu diễn được các
thể, thuộc tính của thực
thực thể, thuộc tính và
thể, khóa chính của
các mối quan hệ của
thực thể và các mối
một bài toán quản lý
quan hệ của một bài
bất kỳ bằng mô hình
toán quản lý bất kỳ.
thực thể kết hợp.
(1 điểm)
(2 điểm)
1 điểm
Xác định được các
thành phần của một
quan hệ. Gọi tên được
các thành phần tương
ứng trong quan hệ
Mô hình dữ liệu
tương ứng với trong
quan hệ
bảng.
(0,5 điểm)
Liệt kê được các tính
chất của quan hệ.
(0,25 điểm)

2 điểm

Cho ví dụ về một quan
hệ trong mô hình dữ
liệu quan hệ.
(0,5 điểm)

Với mỗi tính chất, cho
ví dụ.
(0,25 điểm)
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0,25 điểm

Xác định được
các thuộc tính đặc
biệt như thuộc
tính đa trị, thuộc
tính phụ thuộc
thời gian.
(0,25 điểm)
Xác định được
các quan hệ một
ngôi, đa ngôi của
các thực thể.
(0,25 điểm)

Chọn
một
trong
các nội
dung
bên.
Tổng là
4 điểm.

Biểu diễn được
các trường hợp
đặc biệt của bài
toán.
(0,5 điểm)
0,75 điểm
Chọn
một
trong
các nội
dung
bên.
Tổng là
3 điểm.

Chuyển được các thực
thể và thuộc tính của
thực thể
thành các
quan hệ và các thuộc
tính tương ứng.
(0,25 điểm)
Chuyển được các mối
quan hệ 1 – 1 và 1 – n
từ mô hình thực thể kết
hợp.
(0,25 điểm)

Xác định được các
thuộc tính khóa chính
của quan hệ.
(0,5 điểm)

Xác định được các
khóa ngoại tương ứng.
(0,5 điểm)

Xác định được
Xác định được quan
khóa chính và
hệ phát sinh từ mối
khóa ngoại của
quan hệ n – n.
quan hệ mới.
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
Chuyển được mô hình Biểu diễn được mô Biểu diễn được
thực thể kết hợp đã có hình dữ liệu quan hệ các trường hợp
của một bài toán quản sau khi đã được đặc biệt của mô
lý sang mô hình quan chuyển từ mô hình hình dữ liệu quan
hệ.
thực thể kết hợp.
hệ.
(1 điểm)
(1,5 điểm)
(0,5 điểm)
1 điểm
1,5 điểm
0,5 điểm
Xác định được khóa
Xác định được khóa
Xác định được
chính gồm từ hai
chính gồm một thuộc
khóa chính của
thuộc tính trở lên của
tính của mỗi thực thể.
thực thể yếu.
mỗi thực thể.
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
Xác định được sự tham Xác định được sự
chiếu của hai quan hệ tham chiếu trên cùng
một quan hệ.
Ràng buộc toàn khác nhau.
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
vẹn
Xác định được các
Xác định được kiểu dữ ràng buộc khác của
liệu của mỗi thuộc tính thuộc tính như ràng
trong quan hệ.
buộc duy nhất, điều
(0,25 điểm)
kiện, phạm vi,…
(0,25 điểm)
0,5 điểm
0,75 điểm
0,25 điểm
THI CUỐI HỌC KỲ
Thiết lập được
Thiết lập được các
Tạo được các bảng và
các ràng buộc
ràng buộc cơ bản cho
Ngôn ngữ SQL các thuộc tính của bảng.
phức tạp cho đa
đơn thuộc tính.
(0,5 điểm)
thuộc tính.
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
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Chuyển được các mối
quan hệ n – n của mô
hình thực thể kết hợp.
(0,5 điểm)

4.

D.

5.

Chọn
một
trong
các nội
dung
bên.
Tổng là
1,5
điểm.

Chọn
một
trong
các nội
dung

6.

Thiết lập được các mối Tạo được sơ đồ mối
quan hệ giữa các bảng. quan hệ hoàn chỉnh.
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
Chèn được dữ liệu vào
Chèn được dữ liệu vào
một vài thuộc tính của
bảng.
bảng.
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
Xóa được dữ liệu của Xóa được dữ liệu theo
bảng.
điều kiện cho trước.
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
Cập nhật được dữ liệu
Cập nhật được dữ liệu
theo điều kiện nào đó
của bảng.
của bảng.
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
Thực hiện được các
truy vấn có điều kiện,
Thực hiện được các
kết hợp các hàm gộp,
truy vấn cơ bản bằng
sắp xếp, phép toán tập
câu lệnh SQL.
hợp bằng câu lệnh
(1 điểm)
SQL.
(2 điểm)
2 điểm
3,5 điểm
Phát biểu được các khái
niệm cơ bản liên quan Cho ví dụ để minh họa
lý thuyết thiết kế cơ sở các khái niệm bên.
dữ liệu.
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
Phát biểu được thuật
Định nghĩa được bao
toán tìm bao đóng của
đóng của tập thuộc tính.
tập thuộc tính.
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
Phát biểu được thuật
Định nghĩa được khóa
toán tìm tất cả các
Thiết kế cơ sở
của quan hệ.
khóa của quan hệ.
dữ liệu quan hệ
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)
Xác định được dạng
Phát biểu được khái
chuẩn của quan hệ.
niệm các dạng chuẩn.
Giải thích.
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
Xác định được quan hệ Phát biểu được các
nào cần được chuẩn thuật toán chuẩn hóa
hóa.
quan hệ.
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
1 điểm
1,5 điểm
Tỉ lệ các mức
30%
50%
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bên.
Tổng là
7 điểm.

Thực hiện
các truy vấn
tạp, lồng
bằng câu
SQL.
(1 điểm)

được
phức
nhau
lệnh

1,5 điểm

Áp dụng với bài
toán cụ thể.
(0,5 điểm)

Chọn
một
trong
Áp dụng với bài
các nội
toán cụ thể.
dung
(0,5 điểm)
bên.
Tổng là
3 điểm.

Thực hiện chuẩn
hóa được quan hệ.
(0,5 điểm)
0,5 điểm
20%

100%

22. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh) : DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
: 3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Trình độ
: Đại học.
Học phần điều kiện học trước:
Mô tả học phần:
Học phần này giới thiệu mối liên quan giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật, giải thuật đệ quy và
ứng dụng. Học phần này cũng trang bị các nguyên lý thiết kế các cấu trúc dữ liệu cơ bản với
các phép toán (thao tác) trên các cấu trúc dữ liệu đó: danh sách đặc (các thuật toán tìm kiếm,
sắp xếp,…); danh sách liên kết đơn, kép, vòng (với các thao tác: khởi tạo, bổ sung, xóa,
duyệt,…); danh sách hạn chế: ngăn xếp, hàng đợi (với các thao tác: khởi tạo, push, pop,...),
cây nhị phân, cây tìm kiếm nhị phân (với các thao tác khởi tạo, duyệt, bổ sung, xóa…), cấu
trúc bảng băm. Học phần tập trung vào việc khai thác các lớp cấu trúc dữ liệu trừu tượng của
C++/Java để xử lý, cài đặt các bài toán thực tế, đánh giá về hiệu năng của thuật toán trong
các ứng dụng.

7.

Mục tiêu của học phần:

TT

Mã mục
tiêu của
học
phần

1.

MT1

2.

MT2

3.

MT3

Tên mục tiêu
Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về vai trò và mối liên hệ
giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
Cung cấp các nguyên lý thiết kế các cấu trúc dữ liệu trừu tượng.
Rèn luyện kỹ năng khai thác các lớp cấu trúc dữ liệu trừu tượng của
C++/Java để vận dụng vào các vấn đề lập trình.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mã CĐR
của học
phần
CĐR1
CĐR2
CĐR3
CĐR4
CĐR5
CĐR6

7.

CĐR7

8.

CĐR8

TT

Tên chuẩn đầu ra
Xác định được vai trò và mối liên hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
Đánh giá được độ phức tạp tính toán của các giải thuật cơ bản
Xác định được các thành phần của giải thuật đệ quy
Thiết kế được giải thuật đệ quy và khử đệ quy
Xác định được nguyên lý tổ chức của các cấu trúc dữ liệu trừu tượng
Cài đặt và vận dụng được các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm
Vận dụng được nguyên lý để xây dựng lại các CTDL và cài đặt thuật
toán trên các CTDL đó.
Khai thác được các lớp CTDL trừu tượng của C++/Java để vận dụng
vào các vấn đề lập trình.

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và nội dung (chương) học phần:
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9.

x

x

x

x

CĐR8

x

CĐR7

CĐR4

x

CĐR6

CĐR3

x

CĐR5

CĐR2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CĐR1

Chương

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

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

Tên chương

Lý
thuyết

eLearning

Chương
thứ

Số tiết tín chỉ
Thực
hành/ Tổng
thảo
số
(*)
luận

1.

Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2

1

2.

Danh sách đặc
Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm
Danh sách liên kết
Danh sách hạn chế: Stack và Queue
Cây
Bảng băm
Tổng

2
3
3
4
4
2
20

2
2
2
1
1
1
10

3.
4.
5.
6.
7.

3
2
3
3
3
3
1
15

6
8
8
8
8
4
45

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế × 2.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL1. Đinh Mạnh Tường, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2008.
TL2. Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1998.

11.2. Tài liệu tham khảo:
TK1. Nguyễn Trung Trực, Cấu trúc dữ liệu, NXB Trung tâm điện toán trường Đại học Bách khoa
TP Hồ Chí Minh, 1996.
TK2. Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia, Data structures and Algorithms in C++,
Addison Wiley, 2011.
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12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Khái niệm
Cấu trúc dữ liệu
Giải thuật
Ngôn ngữ biểu diễn giải thuật
Giải thuật đệ quy
Định nghĩa
Phương pháp thiết kế giải thuật đệ quy
Độ phức tạp của giải thuật

1.3.1.

Khái niệm

1.3.2.

Cách tính độ phức tạp
CHƯƠNG 2
DANH SÁCH ĐẶC
Cấu trúc lưu trữ của mảng
Các đặc trưng cơ bản
Các phép toán cơ bản
Các ví dụ ứng dụng

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.1

3.2

CHƯƠNG 3
CÁC THUẬT TOÁN SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM
Các thuật toán sắp xếp
3.1.1 Sắp xếp nổi bọt (Buble Sort)
2.1.2 Sắp xếp chọn (Selection Sort)
3.1.3 Sắp xếp chèn (Insertion Sort)
3.1.4 Sắp xếp nhanh (QuickSort)
Các thuật toán tìm kiếm
3.2.1. Tìm kiếm tuần tự
3.2.2. Tìm kiếm nhị phân
CHƯƠNG 4
DANH SÁCH LIÊN KẾT

4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.

Giới thiệu về danh sách liên kết
Các đặc điểm cơ bản
Cách tổ chức
Danh sách liên kết đơn
Tổ chức và khai báo
Các phép toán cơ bản
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4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.

Danh sách liên kết kép
Tổ chức và khai báo
Các phép toán cơ bản
Danh sách liên kết vòng
CHƯƠNG 5
DANH SÁCH HẠN CHẾ: STACK VÀ QUEUE
Ngăn xếp (Stack)

5.1.

5.1.1.

Nguyên tắc hoạt động

5.1.2.

Tổ chức và khai báo

5.1.3.

Các phép toán cơ bản

5.1.4

Ứng dụng của ngăn xếp
Hàng đợi (Queue)

5.2.

5.2.1.

Nguyên tắc hoạt động

5.2.2.

Tổ chức và khai báo

5.2.3.

Các phép toán cơ bản

5.2.4

Ứng dụng của hàng đợi
CHƯƠNG 6
CÂY
Các khái niệm

6.1.

Cây nhị phân (Binary tree)

6.2.
6.2.1.

Định nghĩa

6.2.2.

Khai báo

6.2.3.

Các phép duyệt cây
Cây tìm kiếm nhị phân (BST - Binary Search Tree)

6.3.
6.3.1.

Định nghĩa

6.3.2.

Các phép toán
Cây nhị phân cân bằng (Balance Binary Tree)

6.4.
6.4.1.

Định nghĩa

6.4.2.

Các phép quay

6.4.3.

Cây AVL
CHƯƠNG 7
BẢNG BĂM

7.1.

Các khái niệm

7.2.

Xây dựng hàm băm

7.3.

Giải quyết xung đột
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CĐR3

CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

CĐR8

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra thực hành giữa học kỳ
Thi tự luận/thực hành cuối học kỳ

CĐR2

Hình thức đánh giá

CĐR1

14. Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
Tên chỉ tiêu
1 Điểm thành phần 1
2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

-

Cách thức đánh giá
Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra thực hành giữa học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 60 phút
Thi tự luận/thực hành cuối học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 90 phút
Tổng

Trọng số
20%
20%
60%
100%

Bảng tiêu chí đánh giá:
STT

Nội dung

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 3

Giữa kỳ
1

2

3

4
Tổng:

Giải thuật đệ quy
(2.0 điểm)
Các thao tác trên
mảng
(2.0 điểm)

Thiết kế giải thuật đệ
quy (1.0 điểm)
Các thao tác cơ bản:
chèn, xóa (1.0 điểm)

Khử đệ quy (1.0
điểm)
Vận dụng để giải các
bài toán thực tế (1.0
điểm)

Sắp xếp và tìm - Các thuật toán sắp xếp
kiếm
cơ bản (1.0 điểm)
(3.0 điểm)
- Các thuật toán tìm kiến:
tuyến tính, nhị phân (1.0
điểm)
Danh sách liên Các thao tác cơ bản: khởi
kết
tạo, chèn, xóa (2.0 điểm)
(3.0 điểm)
10 điểm
6.0

Vận dụng để giải các
bài toán thực tế (1.0
điểm)

Vận dụng để giải các
bài toán thực tế (1.0
điểm)
4.0

Cuối kỳ
1

Các thao tác trên Các thao tác cơ bản: Vận dụng để giải các
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0.0

mảng
(2.0 điểm)

2

3

4
5
6
Tổng
•

chèn, xóa, sắp xếp, tìm bài toán thực tế (1.0
kiếm (1.0 điểm)
điểm)

Các thao tác cơ bản: khởi Vận dụng để giải các
tạo, chèn, xóa (1.0 điểm) bài toán thực tế (1.0
điểm)
Các thao tác cơ bản: khởi Vận dụng để giải các
tạo, chèn, xóa (0.5 điểm) bài toán thực tế (0.5
điểm)
Các nguyên tắc khi vẽ
Vận dụng các phép
chiếu, các thông số
các đối tượng 3D (0.5
khi vẽ (0.5 điểm)
điểm)
Cây nhị phân
Các tính chất (0.5 điểm) Chứng minh các tính
(2.0 điểm)
chất (1.0 điểm)
Bảng băm (1.0 Cấu trúc bảng băm
Vận dụng để tổ
điểm)
chức, tìm kiếm (0.5
(0.5 điểm)
điểm)
10 điểm
5.5
4.5
Danh sách liên
kết đơn
(2.0 điểm)
Danh sách liên
kết kếp
(1.0 điểm)
Stack và Queue
(2.0 điểm)

Chú ý: Công cụ thực hành (C++, Java)
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0.0

23. KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên tiếng anh
:
COMPUTER ARCHITECTURE
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
:
3 Tín chỉ (2 lý thuyết – 1 thực hành, thảo luận)
Trình độ
:
Đại học
Các môn học tiên quyết
:
Lâp trình nâng cao
Mô tả học phần
1.
Quá trình hình thành và phát triển máy tính.
2.
Các phép toán trên việc xử lý số liệu.
3.
Thành phần bên trong của bộ vi xử lý.
4.
Tập lệnh của bộ vi xử lý
5.
Ngôn ngữ lập trình Assembly
Mục tiêu của học phần

7.

8.

TT

Mã mục tiêu
của học phần

1

MT1

Hệ thống máy tính làm việc như thế nào và các nguyên lý cơ bản của nó

2

MT2

Làm thế nào để phân tích hiệu suất của máy tính

3

MT3

Các khái niện đằng sau kỹ thuật đường ống tiên tiến

4

MT4

Tịnh trạng hiện thời của kỹ xảo trong thiết kế hệ thống nhớ

5

MT5

Các thiết bị vào ra được truy cập như thế nào và nguyên lý của nó

6

MT6

Cung cấp các kiến thức cơ bản về song song hóa mức lệnh

7

MT7

Hiểu và xây dựng được các chương trình hệ thống bằng ngôn ngữ
Assembly

Tên mục tiêu

Chuẩn đầu ra của học phần
Mã CĐR của
TT
học phần

Tên chuẩn đầu ra

1

CĐR1

2

CĐR2

Hiểu những điều cơ bản của phần cứng máy tính và cách phần mềm
tương tác với phần cứng máy tính
Phân tích và đánh giá hiệu suất máy tính

3

CĐR3

Hiểu được máy tính biểu và xử lý dữ liệu như thế nào

4

CĐR4

Hiểu số học máy tính và chuyển đổi giữa các hệ thống số khác nhau

5

CĐR5

6

CĐR6

Hiểu được khái niệm cơ bản của kiến trúc tập lệnh (Instruction Set
Architecture - ISA) - MIPS
Hiểu, phân loại và thiết kế các modul nhớ

7

CĐR7

8

CĐR8

9

CĐR9

Hiểu những sự lựa chọn trong thiết kế bộ nhớ cache và tác động của
chúng lên giá thành/hiệu suất
Hiểu và phân tích các hiệu suất và tính năng của các thiết bị vào ra
Hiểu các lệnh hợp ngữ và tao ra một chương trình hợp ngữ cho một
hệ thống vi xử lý.
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Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và nội dung (chương) học phần:

Chương

CĐR32 CĐR33 CĐR34 CĐR35 CĐR36 CĐR37 CĐR38 CĐR39 CĐR40

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.

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

Chương

Tên chương

Lý
thuyết

Thực hành/
Bài tập (*)

Tự học
(Elearning)

Tổng
số

1.

Giới thiệu chung

1

1

2

2.

Hệ thống máy tính

1

1

2

3.

Biểu diễn dữ liệu và xử lý số học trên máy
tính

2

2

1

5

4.

Bộ xử lý trung tâm - CPU

2

2

1

5

5.

Bộ nhớ máy tính

2

2

1

5

6.

Hệ thống vào-ra

2

1

1

4

7.

Giới thiệu tổng quan về hợp ngữ

3

3

2

8

8.

Tập lệnh hợp ngữ

4

3

1

8

9.

Interrupt của ROM-BIOS và DOS

3

2

1

6

20

15

10

45

Tổng cộng

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế × 2.
10.

Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.
11.

Tài liệu học tập
11.1. Bài giảng và giáo trình chính:
[1] Bài giảng kiến trúc máy tính. – Đoàn Duy Bình.
11.2. Các tài liệu tham khảo:
[2] Nguyễn Đình Việt, Kiến trúc máy tính, NXB Đại Học Quốc gia, Hà Nội, 2005
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[3] Nguyễn Minh Tuấn (Lược dịch), Kiến trúc máy tính, Đại học KHTN TP. Hồ Chí Minh,
2001
[4] Nguyễn Minh Tuấn, Giáo trình Cấu trúc máy tính và hợp ngữ, Đại học KHTN TP. Hồ
Chí Minh, 2005
[5] Lê Văn Việt, Cấu trúc máy tính 1, 2, Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh, 1988
[6] Nguyễn Mạnh Giang, Lập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho máy tính PC-IBM, NXB
Giáo dục, 2005
[7] Nguyễn Minh San, Nhập môn Assembler, NXB Giáo dục, 1997
[8] Nguyễn Mạnh Hùng (dịch), Cẩm nang lập trình hệ thống, NXB Thống kê, 1992.
[9] William Stallings, Computer Organization and Architecture, Designing for Performance,
Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey, 2010
[10] John P. Hayes, Computer architecture and Organisation, Tata McGraw-Hill, Third
edition, 1998.
[11] Tham khảo thêm tại các trang Web sau:
www.williamstallings.com
www.awl.com/cs
website của các nhà sản xuất: IBM, Intel …
Các website chuyên ngành: www4.tomshardware.com
12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần
Mục
Nội dung

1.1
1.2
1.3

Chương 1: Giới thiệu chung
Máy tính và phân loại
Kiến trúc máy tính
Sự tiến hoá của máy tính.
Tài liệu: 1,2,3,4,5,9,10,11

2.1
2.2
2.3

Chương 2: Hệ thống máy tính
Các thành phần của máy tính
Hoạt động của máy tính
Liên kết hệ thống
Tài liệu: 1,2,3,4,5,9,10,11

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Chương 3: Biểu diễn dữ liệu và xử lý số học trên máy tính
Các hệ đếm cơ bản
Mã hoá và lưu trữ dữ liệu trong máy tính
Biểu diễn số nguyên
Thực hiện các phép toán số học với số nguyên
Biểu diễn số thực
Biểu diễn ký tự
Tài liệu: 1,2,3,4,5,9,10,11

4.1
4.2
4.3
4.4

Chương 4: Bộ xử lý trung tâm - CPU
Cấu trúc cơ bản của CPU
Tập lệnh
Hoạt động của CPU
Cấu trúc của các bộ xử lý tiên tiến
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4.5

Kiến trúc Intel
Tài liệu: 1,2,3,4,5,9,10,11

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Chương 5: Bộ nhớ máy tính
Tổng quan về hệ thống nhớ
Bộ nhớ bán dẫn
Bộ nhớ chính
Bộ nhớ cache
Bộ nhớ ngoài
Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân
Tài liệu: 1,2,3,4,5,9,10,11

6.1
6.2
6.3
6.4

Chương 6: Hệ thống vào-ra
Tổng quan về hệ thống vào-ra
Các phương pháp điều khiển vào-ra
Nối ghép thiết bị ngoại vi
Các cổng vào-ra thông dụng trên PC
Tài liệu: 1,2,3,4,5,9,10,11

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Chương 7: Giới thiệu tổng quan về hợp ngữ
Giới thiệu hợp ngữ
Các thành phần cơ bản của hợp ngữ
Các phép định địa chỉ trong Assembler
Tập tin COM và EXE
Macro Assembler
Tài liệu: 6,7,8

8.1
8.2
8.3
8.4

Chương 8: Tập lệnh hợp ngữ
Nhóm lệnh chuyển dữ liệu
Nhóm lệnh chuyển điều khiển
Nhóm lệnh tính toán số học
Nhóm lệnh xử lý chuỗi
Tài liệu: 6,7,8

9.1
9.2

Chương 9. Interrupt của ROM-BIOS và DOS
Interrupt ROM-BIOS
Interrupt DOS
Tài liệu: 6,7,8

14.

Đánh giá học phần:

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 2 điểm thành phần như
sau:
STT
1.

Tên chỉ tiêu

Cách thức đánh giá

Điểm thành phần

- Kiểm tra thực hành giữa học kỳ.
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Trọng
số
40%

Tên chỉ tiêu

STT

15.

16.

- Thời gian làm tự luận 60 phút.
- Thi thực hành cuối học kỳ.
- Thời gian làm bài tự luận 90 phút.
Tổng

Điểm thi cuối kỳ

2.

Trọng
số

Cách thức đánh giá

60%
100%

Quy tắc ra đề thi giữa và cuối học kỳ:
- Đảm bải phải đầy đủ các nội dung của các chương trong chương trình
- Sử dụng các thuật toán để thực hiện việc biểu diễn và chuyển đổi dữ liệu
- Áp dụng các giải thuật để thực hiện các ánh xạ với bộ nhớ kết
- Sử dụng ngôn ngữ lập trình để tại ra các chương trình hệ thống phù hợp
Tiêu chí đánh giá học phần:

STT Nội dung
1
Tư duy
2
Vận dụng
3
Đánh giá
Tổng cộng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

50

28

22

Điểm
60
22
18
100

24. PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh) :
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
:
Trình độ
:
Học phần điều kiện học trước:
Mô tả học phần:

Research methodology.
01 tín chỉ (tín chỉ lý thuyết, tín chỉ thực hành).
Đại học.
Không.

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học, về
bản chất của nghiên cứu khoa học cũng như cấu trúc logic của một công trình nghiên cứu khoa
học.
Học phần cũng giúp sinh viên nắm được các thao tác nghiên cứu khoa học, biết xây dựng, chứng
minh và trình bày các luận điểm khoa học. Qua đó, sinh viên có thể nắm được phương pháp trình bày một
báo cáo khoa học, viết được một công trình khoa học và bước đầu biết vận dụng kỹ năng nghiên cứu khoa
học vào việc học tập ở đại học.

7.

Mục tiêu của học phần:
TT

Mã mục
tiêu của
học phần

1.

MT1

2.
3.

MT2
MT3

Tên mục tiêu
Nắm bắt các kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học như
lựa chọn đề tài, các thao tác cơ bản trong lý luận cũng như phương phát
trình bày một bài báo, báo cáo khoa học.
Phát hiện và lựa chọn đề tài.
Trang bị các thao tác cơ bản trong nghiên cứu khoa học.
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4.

Trang bị kiến thức về cách soạn thảo, trình bày bài báo, báo cáo khoa
học.

MT4

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT

Mã CĐR
của học
phần

3.

CĐR1
CĐR2
CĐR3

4.

CĐR4

5.

CĐR5

1.
2.

Tên chuẩn đầu ra
Phân biệt các khái niệm cơ bản về khoa học và nghiên cứu hoa học.
Hiểu được các thao tác cơ bản của nghiên cứu khoa học.
Hiểu được Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học.
Áp dụng được quy trình nghiên cứu khoa học để xây dựng đề cương
cho một đề tài chuyên ngành cụ thể.
Có kỹ năng soạn thảo văn bản khoa học một cách khoa học.

CĐR 5

CĐR 4

x

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.

CĐR 3

Chương

CĐR 2

CĐR 1

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

x
x
x
x
x

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên chương

Lý
thuyết

Khái niệm cơ bản về khoa học và
nghiên cứu khoa học.
Các thao tác cơ bản của nghiên cứu
khoa học.
Phương pháp và phương pháp luận
nghiên cứu khoa học.
Quy trình nghiên cứu khoa học.
Bài tập vận dụng: Xây dựng đề cương
nghiên cứu.
Soạn thảo văn bản khoa học.
Tổng
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2

eLearnin
g

Chương
thứ

Số tiết tín chỉ
Thực
hành/
thảo
luận(*)
1/0
1/0

2
1

2

3
2
1
9

2
6

0/1

Tổng số

2
2
3

2/0
0/1

3

0/1
4/3

4
18

4

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế x 2.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL1. Nguyễn Tấn Lê, Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học (2010), ĐHSP Đà
Nẵng.

11.2. Tài liệu tham khảo:
TK1. Nguyễn Văn Tuấn, Đường vào nghiên cứu khoa học (2011), Nxb Tổng hợp TP HCM.
TK2. Andrew Robert, Cẩm nang học đại học (2013), Huỳnh Minh Thanh dịch, Đại học Hoa Sen.
TK3. Huỳnh Ngọc Phiên, Bí quyết thành công của sinh viên (2013), Nxb Tổng hợp TP HCM.

12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:

1.1.

CHƯƠNG 1
KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA
HỌC
Khoa học

1.2.

Kỹ thuật và công nghệ

1.3.

Nghiên cứu khoa học

1.4.

Đề tài nghiên cứu khoa học
CHƯƠNG 2
CÁC THAO TÁC CƠ BẢN CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2.1.
2.2.
2.3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Thiết lập sự kiện (fact)
Xây dựng khái niệm

Xây dựng và kiểm chứng giả thiết nghiên cứu
CHƯƠNG 3
PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA
HỌC
Khái niệm về phương pháp nghiên cứu khoa học
Hệ thống các phương pháp tổng quát
Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Các phương pháp nghiên cứu cụ thể
CHƯƠNG 4
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QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Lựa chọn đề tài
Xây dựng đề cương nghiên cứu
Tiến hành nghiên cứu
Viết báo cáo khoa học
Công bố kết quả nghiên cứu
Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học
CHƯƠNG 5
BÀI TẬP VẬN DỤNG: XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 6
SOẠN THẢO VĂN BẢN KHOA HỌC
6.1.

Mục lục và danh mục tự động

6.2.

Section

6.3.

Style

6.4.

Quản lý trích dẫn và tài liệu tham khảo

CĐR3

CĐR4

CĐR5

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra tự luận giữa học kỳ
Thi tự luận/vấn đáp cuối học kỳ

CĐR2

Hình thức đánh giá

CĐR1

14. Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
Tên chỉ tiêu
1 Điểm thành phần 1
2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

-

Hình thức đánh giá
Việc hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra tự luận giữa học kỳ.
Thời gian làm bài tự luận 60 phút.
Thi tự luận/vấn đáp cuối học kỳ.
Thời gian làm bài tự luận 90 phút.
Tổng
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Trọng số
20%
20%
60%
100%

25. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO
Số tín chỉ: 03 (02 lý thuyết , 01 thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận)
Bộ môn/Khoa phụ trách: Hệ thống thông tin/ Tin học
Mã số học phần: ……………………
Dạy cho các ngành: Cử nhân công nghệ thông tin và Sư phạm Tin học
1. Mô tả học phần:
Nắm được những kiến thức cơ bản của công nghệ .Net. Củng cố lại kiến thức về lập
trình cơ bản, cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Hiểu và sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình
Visual Basic trên nền .Net. Thiết kế và lập trình thành thạo kỹ thuật lập trình hướng đối
tượng. Kiến thức và kỹ thuât ADO.Net, các kỹ thuật làm việc với report…
2. Điều kiện tiên quyết:
Học sau các học phần: Hệ quản trị CSDL cơ bản, Tin học đại cương, Lập trình chuyên cơ
bản
3. Mục tiêu của học phần:
- Kiến thức: Ngôn ngữ lập trình bậc cao với phương pháp lập trình hướng đối tượng, kỹ
thuật đồ họa và cơ sở dữ liệu.
- Kỹ năng: Thiết kế và lập trình hướng đối tượng. Kỹ thuật lập trình đồ họa. Làm việc với
cơ sở dữ liệu.
- Thái độ: Rèn luyện được thái độ nghiêm túc và có khả năng đọc hiểu ,nghiên cứu,
thực hành chuyên sâu trong ngôn ngữ bậc cao trên nền .Net
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
Chương 1. Mở và chạy một chương trình Visual Basic.NET
1.1 Môi trường phát triển visual studio.net
1.1.1 Môi trường phát triển visual studio.net
1.1.2 Mở một dự án của visual basic
1.1.3 Mở một dự án cụ thể
1.1.4 Dự án (Project) và giải pháp (Solutions)
1.1.5 Các công cụ của VS.NET
1.1.6 Bộ thiết kế Windows Forms Designer
1.1.7 Hiển thị bộ thiết kế Form
1.2 Chạy một chương trình Visual Basic
1.3 Cửa sổ thuộc tính Properties
1.4 Di chuyển và thay đổi kích thước cửa sổ công cụ lập trình
1.5 Xem trợ giúp
1.6 Thoát khỏi VISUAL STUDIO.NET
Chương 2. Làm việc với các điều khiển trên TOOLBOX
2.1 Sử dụng điều khiển DATETIMEPICKER
2.1.1 Chương trình Birthday
2.1.2 Làm quen với các thuộc tính khác của DateTimePicker
2.2 Làm việc với các điều khiển nhập liệu
2.2.1 Tìm hiểu CheckBox
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2.2.2 Một số điều khiển khác
2.3 Sử dụng điều khiển LINKLABEL
2.4 Cài đặt điều khiển ACTIVEX
Chương 3. Làm việc với Menu và hộp thoại
3.1 Sử dụng điều khiển MainMenu
3.2 Sử dụng thành phần điều khiển hộp thoại chuẩn
Chương 4. Biến , toán tử và các câu lệnh xử lý trong VISUAL BASIC.NET
4.1 Các phần tử của một phát biểu chương trình VISUAL BASIC
4.2 Sử dụng biến để chứa thông tin
4.3 Sử dụng biến trong chương trình
4.4 Sử dụng biến để chứa dữ liệu nhập từ ngoài vào
4.5 Sử dụng biến nhận kết quả xuất
4.6 Làm việc với các kiểu dữ liệu đặc thù
4.7 Hằng số: Biến không cho thay đổi giá trị
4.8 Làm việc với toán tử trong VISUAL BASIC.NET
4.9 Làm việc với các phương thức trong thư viện .NET
4.10 Lập trình hướng sự kiện
4.11 Sử dụng biểu thức điều kiện
4.12 Phát biểu cấu trúc rẽ nhánh
4.12.1 Kiểm tra nhiều điều kiện trong cấu trúc If…Then
4.12.2 Sử dụng các toán tử logic trong biểu thức điều kiện
4.12.3 Ước lượng tắt sử dụng toán tử AndAlso và OrElse
4.13 Phát biểu cấu trúc lựa chọn Select Case
4.14 Bộ quản lý sự kiện chuột vào chương trình
4.15 Vòng lặp For…Next
4.16 Vòng lặp DO LOOP
4.17 Sử dụng bộ định thời TIMER
4.18 Sử dụng đối tượng TIMER để hạn chế thời gian
Chương 5. Gỡ lỗi (DEBUG), bẫy lỗi và sử dụng cáu trúc xử lý lỗi trong chương trình VISUAL
BASIC.NET
5.1 Tìm kiếm và hiệu chỉnh lỗi
5.2 Dò lỗi từng dòng lệnh – sử dụng chế độ ngắt (BREAK MODE)
5.3 Theo dõi các biến bằng cửa sổ WATCH
5.4 Sử dụng cửa sổ COMMAND
5.5 Xử lý lỗi sử dụng cú pháp Try…Catch
5.6 Cài đặt cơ chế xử lý lỗi đọc đĩa
5.7 Sử dụng phát biểu thoát Exit Try
Chương 6. Sử dụng các MODULE (đơn thể) và thủ tục (PROCEDURE)
6.1 Làm việc với MODULE chuẩn
6.2 Làm việc với các biến Public (biến toàn cục)
6.3 Tạo thủ tục (Procedure)
6.4 Xây dựng hàm (FUNCTION)
6.5 Truyền đối số theo tham trị và tham biến
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Chương 7. Sử dụng mảng và tập hợp (Collection)
7.1 Làm việc với mảng các biến
7.1.1 Tạo mảng
7.1.2 Khai báo mảng cố định
7.1.3 Làm việc với các phần tử trong mảng
7.1.4 Tạo và sử dụng mảng có kích thước cố định
7.1.5 Tạo mảng động
7.2 Dự trữ sẵn mảng bằng phát biểu REDIM
7.3 Làm việc với tập hợp đối tượng Collection
7.3.1 Tham chiếu đến đối tượng trong tập hợp
7.3.2 Sử dụng vòng lặp For Each…Next
7.4 Tự tạo tập hợp của người dùng
Chương 8. Khám phá cách xử lý file TEXT và chuỗi
8.1 Hiển thị nội dung file Text bằng đối tượng TextBox
8.1.1 Mở file Text để đọc nội dung
8.1.2 Hàm FileOpen
8.2 Tạo một file text mới
8.3 Xử lý chuỗi trong chương trình
8.4 Bảo vệ nội dung văn bản bằng cách mã hóa
8.5 Sử dụng toán tử XOR trong mã hóa
Chương 9. Phân phối và đóng gói ứng dụng Visual Basic.NET
9.1 Hoạch định triển khai đóng gói dự án
9.2 Các cách đóng gói và triển khai ứng dụng khác nhau
9.3 Tạo dự án Deployment
9.4 Tùy biến các lựa chọn đóng gói
9.5 Biên dịch và đóng gói dự án – kiểm tra việc cài đặt
9.6 Tìm hiều các file Setup và gỡ chương trình
Chương 10. Xử lý đồ họa và các hiệu ứng ảnh động
10.1 Thêm vào hình ảnh bằng cách sử dụng thư viện System.Drawing
10.2 Lớp xử lý đồ họa System.Drawing.Graphics
10.3 Thêm hoạt hình cho chương trình
10.4 Phóng to, thu nhỏ đối tượng khi chương trình đang thực thi
10.5 Tạo cửa sổ Form trong suốt
Chương 11. Làm quen với ADO.NET
11.1 Lập trình với ADO.NET
11.1.1
Thuật ngữ về cơ sở dữ liệu
11.1.2
Làm việc với cơ sở dữ liệu
11.1.3
Tạo bộ điều phối dữ liệu Data Adapter
11.1.4
Sử dụng đối tượng điều khiển OleDbDataAdapter
11.1.5
Làm việc với DataSet
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11.2 Sử dụng các điều khiển ràng buộc dữ liệu
11.3 Tạo các điều khiển duyệt xem dữ liệu
11.4 Hiển thị vị trí của bản ghi hiện hành
Chương 12. Trình diễn dữ liệu sử dụng điều khiển DataGrid
12.1 Sử dụng DataGrid để hiển thị dữ liệu trong bảng
12.2 Định dạng các ô lưới trong DataGrid
12.3 Cập nhật cơ sở dữ liệu trở lại bảng
12.4 Các thành phần của Crystal Report
12.5 Làm quen vởi Crystal Report
12.6 Sử dụng Report trên .NET
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Tên chương

Số tiết
lý
thuyết

Số tiết
thực
hành

Số tiết
thảo
luận

Số tiết
bài
tập

Tài liệu học tập,
tham khảo
cần thiết

Chương 1
Chương 2

2
2

1
1

1,2,3
1,2,3,4

Chương 3

2

1

1,2,3,4

Chương 4

5

2

1,2,3,4

Chương 5

4

2

1,2,3,4

Chương 6

3

2

1,2,3,4

Chương 7

2

2

1,2,3,4

Chương 8

2

1

1,2,3,4

Chương 9

2

1

1,2,3,4

Chương 10

2

1

1,2,3,4

Chương 11

2

1

1,2,3,4

Chương 12

2

1

1,2,3,4

5. Tài liệu tham khảo:
[1]. Bài giảng: Hệ quản trị CSDL nâng cao – ThS Đoàn Duy Binh
[2]. Developing Windows-Based Applications with Visual Basic .NET and Visual C Sharp .NET;
Microsoft Press A Division of Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond; 2002.
[3]. Programming Visual Basic .NET; Dave Grundgeiger; Publisher: O'Reilly, First Edition
January; 2002.
[4]. Programming and Problem Solving with Visual Basic .NET; Nell Dale, Michael McMillan,
Chip Weems and Mark Headington; Jones and Bartlett Publishers; 2003.
6. Phương pháp đánh giá học phần:
Hình thức
Hệ số
• Bài tập lớn hoặc kiểm tra
:
0.4
• Thi kết thúc học phần
:
0.6
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26. TỐI ƯU TUYẾN TÍNH
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh) :
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
:
Trình độ
:
Học phần điều kiện học trước:
Mô tả học phần:

LINEAR OPTIMIZATION
3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Đại học.

Học phần giới thiệu về các kiến thức cơ bản về bài toán quy hoạch tuyến tính, Cách thiết
lập và các phuong pháp giải bài toán quy hoạch tuyến tính như: Phuong pháp hình học, phương
pháp đơn hình; Bài toán đối ngẫu, phương pháp đơn hình đối ngẫu và các ứng dụng của bài toán
quy hoạch tuyến tính đối ngẫu; Bài toán vận tải và phuong pháp thế vị giải bài toán vận tải. Tìm
hiểu các ứng dụng và thuật toán đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính. Học phần này
cũng cung cấp thêm cho sinh viên hiểu biết thêm về cơ sở toán học như: Vectơ, không gian
vectơ, ma trận, định thức ma trận, ma trận đơn vị, tập lồi,… Học phần cũng cung cấp cho sinh
viên các kiến thức về bài toán đơn hình, bài toán đối ngẫu đối ngẫu, ý nghĩa thực tế và thuật toán
đơn hình đối ngẫu, bài toán vận tải và ý nghĩa của bài toán vận tải. Học phần còn giới thiệu về
bài toán vận tải và ứng dụng của nó.

7.

Mục tiêu của học phần:

TT

Mã mục
tiêu của
học
phần

1.

MT1

2.

MT2

3.

MT3

Tên mục tiêu
Cung cấp cho người học kiến thức căn bản về lý thuyết quy hoạch tuyến
tính.
Người học nắm được một số mô hình, một số bài toán đặc trưng của quy
hoạch tuyến tính.
Người học nắm được và có thể cài đặt thuật toán giải các bài toán quy
hoạch tuyến tính.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT

Mã CĐR
của học
phần

1.

CĐR1

2.

CĐR2

3.

CĐR3

4.

CĐR4

5.

CĐR5

6.

CĐR6

7.

CĐR7

8.

CĐR8

Tên chuẩn đầu ra
Nắm được khái niệm cơ bản, bài toán thực tế và các dạng bài toán của
lý thuyết quy hoạch tuyến tính.
Nắm vững lý thuyết toán học cơ sở của lý thuyết quy hoạch tuyến tính.
Hiểu và vận dụng được phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch
tuyến tính.
Cài đặt được thuật toán đơn hình trên máy tính.
Hiểu và vận dụng được lý thuyết đối ngẫu và phương pháp đơn hình
đối ngẫu.
Cài đặt được thuật toán đơn hình đối ngẫu trên máy tính.
Phát biểu được định nghĩa, các tính chất và phương pháp giải bài toán
vận tải.
Biết về các bài toán có thể quy về bài toán vận tải chính tắc.
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CĐR9

x

CĐR8

x

CĐR7

CĐR6

x

CĐR5

CĐR4

x

x

x

x

x

1.
2.
3.
4.
5.

9.

CĐR3

Chương

CĐR2

CĐR1

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

x
x
x

x
x
x
x

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

(1)
Chương 1. Bài toán quy
hoạch tuyến tính
1.1. Mở đầu
1.2. Các bài toán thực tế
1.3. Các dạng bài toán quy
hoạch tuyến tính
Chương 2. Cơ sở toán học
2.1. Vectơ và không gian
vectơ
2.2. Ma trận
2.3. Hệ phương trình tuyến
tính
Chương 3. Phương pháp
đơn hình
3.1. Cơ sở lý thuyết
3.2. Phương Pháp đơn hình
Chương 4. Lý thuyết đối
ngẫu
4.1. Bài toán đối ngẫu
4.2. Phương pháp đơn hình
đối ngẫu
Chương 5. Bài toán vận
tải
5.1. Bài toán vận tải chính
tắc
5.2. Một số bài toán qui về
bài toán vận tải chính tắc
TỔNG

Lý
thuyết
(2)

Thực
hành
(3)

Tự học
(E-learning)
(4)

1

2

1

1

4

2

1

Tài liệu 1 chương 2

4

8

2

2

Tài liệu 1 chương 3

4

8

2

2

Tài liệu 1 chương 4

4

8

2

2

Tài liệu 1 chương 5

14

30

9

7

10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
164

Bài tập
(5)

Tài liệu học tập, tham
khảo
(6)

Tài liệu 1 chương 1

- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL1. Trần Quốc Chiến: Giáo trình Quy hoạch tuyến tính. ĐHĐN 2013.

11.2. Tài liệu tham khảo:
TK1. Gass S.I.: Linear Programming – Methods and Applications. McGraw-Hill Book Co. New
York, 1969.
TK2. Nguyễn Xuân Thủy: Quy hoạch tuyến tính. Đại học Mở bán công. 1994.
TK3. Trần Túc: Bài giảng quy hoạch tuyến tính. ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 1997.
TK4. Nguyễn Đức Nghĩa: Tối ưu hóa- Quy hoạch tuyến tính và rời rạc. Nhà xuất bản Giáo dục,
1996.
TK5. Phan Quốc Khánh: Vận trù học. Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.
TK6. Hoàng Tuỵ : Lý thuyết qui hoạch. NXB KH, Hà Nội 1967

12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:
CHƯƠNG 1
BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
MỞ ĐẦU
CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ

1.1.
1.2.

1.3.1.

Bài toán lập phương án sản xuất với tài nguyên hạn chế
Bài toán khẩu phần thức ăn
Bài toán cắt kim loại
CÁC DẠNG BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
Bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát

1.3.2.

Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn

1.3.3.

Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.

CHƯƠNG 2
CƠ SỞ TOÁN HỌC
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.

VECTƠ VÀ KHÔNG GIAN VECTƠ
Vectơ
Tập lồi
MA TRẬN
Ma trận
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2.2.2.

Định thức

3.1.1.
3.1.2.

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
Định nghĩa
Điều kiện tồn tại nghiệm
Phương pháp Jordan
CHƯƠNG 3
PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Định nghĩa
Các tính chất cơ bản

3.2.1.
3.2.2.

PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH
Thuật toán đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính
Phương pháp biến giả

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

3.1.

3.2.

CHƯƠNG 4
LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU

4.1.1.

BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU
Phát biểu bài toán đối ngẫu

4.1.2.

Ý nghĩa kinh tế

4.1.3.
4.2.1.

Nguyên lý đối ngẫu
PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH ĐỐI NGẪU
Nội dung phương pháp đơn hình đối ngẫu

4.2.2.

Thuật toán đơn hình đối ngẫu

4.2.3.

Ứng dụng

4.1.

4.2.

CHƯƠNG 5
BÀI TOÁN VẬN TẢI

5.1.1.

BÀI TOÁN VẬN TẢI CHÍNH TẮC
Phát biểu bài toán

5.1.2.

Các tính chất cơ bản của bài toán vận tải

5.1.3.

Phương pháp thế vị giải bài toán vận tải

5.1.4.

Trường hợp suy biến

5.2.1.

MỘT SỐ BÀI TOÁN QUI VỀ BÀI TOÁN VẬN TẢI CHÍNH TẮC
Bài toán vận tải không cân bằng thu phát

5.2.2.

Bài toán vận tải tìm max

5.1.

5.2.
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5.2.3.

Bài toán vận tải có ô cấm

5.2.4.

Bài toán xe không

CĐR3

CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

CĐR8

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra tự luận giữa học kỳ
Thi tự luận/vấn đáp cuối học kỳ

CĐR2

Hình thức đánh giá

CĐR1

14. Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
Tên chỉ tiêu
1 Điểm thành phần 1
2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

Bảng tiêu chí đánh giá
STT
Nội dung
1

-

Cách thức đánh giá
Việc hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra tự luận giữa học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 60 phút
Thi tự luận/vấn đáp cuối học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 90 phút
Tổng

Mức độ 1

Mức độ 2

Giữa kỳ
Bài toán quy hoạch Phát biểu được bài toán
tuyến tính (2.0 (0.25)
điểm)
Nêu được các dạng chuẩn
(Min/Max) của bài toán
quy hoạch tuyến tính
(0.25)

Trọng số
20%
20%
60%
100%

Mức độ 3

Biết kỹ thuật
biến đổi bài
toán Min thành
bài toán Max và
ngược lại (0.25)
Nêu được bài toán dạng Biết cách biến Ứng dụng giải
chính tắc (0.25)
đổi bài toán bài toán cụ thể
Min/Max về bài (0.5)
toán dạng chính
tắc (0.5)

2

Cơ sở toán học
(3.0 điểm)

Định nghĩa về Vecto, tập Nêu được ví dụ
lồi (0.25)
về Vecto, tập
lồi (0.25)
Định nghĩa về Ma trận, Định nghĩa Ma
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định thức ma trận (0.25)

3

4

trận đơn vị và
cách biến đổi
Ma trận đơn vị
(0.25)
Định nghĩa về hệ phương Biết được điều Biết giải hệ
trình tuyến tính (0.25)
kiện tồn tại bằng
phương
nghiệm (0.25)
pháp biến đổi
Jordan để tìm
nghiệm cơ sở
(0.5)
Biết tìm phương án cơ sở Ứng dụng tìm
của hệ phương trình tuyến phương án cơ
tính (0.5)
sở cho bài toán
cụ thể (0.5)
Phương pháp đơn Định nghĩa bài toán QHTT Biết được các
hình (3.0 điểm)
dạng chính tắc dưới dạng điều kiện tồn tại
Ma Trận (0.25)
nghiệm,
vô
nghiệm và các
định lý liên
quan (0.25)
Nêu được khái niệm và các Ứng dụng giải Viết
chương
tính chất của phương pháp bài toán cụ thể trình giải bài
đơn hình để giải hệ phương bằng
phương toán đơn hình
trình tuyến tính
pháp đơn hình trên máy tính
(0.5)
(1.5)
(0.5)
Bài toán đối ngẫu
(2.0)

Định nghĩa bài toán đối Nắm được các
ngẫu. (0.25)
quy tắc để xây
dựng bài toán
đối ngẫu (0.25)

Xây dựng được bài toán Các nguyên lý Nắm
được
đối ngẫu (0.5)
đối ngẫu (0.5)
phương
pháp
đơn hình đối
ngẫu. (0.5)

Tổng:

10 điểm

3.5

4. 5
Cuối kỳ
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2.0

1

Bài toán quy hoạch Nêu được bài toán dạng Biết kỹ thuật
tuyến tính (1.0 chính tắc (0.25)
biến đổi bài
điểm)
toán Min thành
bài toán Max và
ngược lại (0.25)
Biết cách biến đổi bài toán Ứng dụng giải
Min/Max về bài toán dạng bài toán cụ thể
chính tắc (0.25)
(0.25)

2

Cơ sở toán học
(2.0 điểm)

Định nghĩa về hệ phương Biết được điều Biết giải hệ
trình tuyến tính (0.25)
kiện tồn tại bằng
phương
nghiệm (0.25)
pháp biến đổi
Jordan để tìm
nghiệm cơ sở
(0.5)

Biết tìm phương án cơ sở Ứng dụng tìm
của hệ phương trình tuyến phương án cơ
tính (0.5)
sở cho bài toán
cụ thể (0.5)
3

4

Phương pháp đơn Định nghĩa bài toán QHTT Biết được các
hình (3.0 điểm)
dạng chính tắc dưới dạng điều kiện tồn tại
nghiệm,
vô
Ma Trận (0.25)
nghiệm và các
định lý liên
quan (0.25)
Nêu được khái niệm và các Ứng dụng giải
tính chất của phương pháp bài toán cụ thể
đơn hình để giải hệ phương bằng
phương
trình tuyến tính
pháp đơn hình
(0.5)
(1.5)
Bài toán đối ngẫu
(3.0 điểm)

Định nghĩa bài toán đối
ngẫu. (0.25)

Xây dựng được bài toán
đối ngẫu (0.25)

169

Nắm được các
quy tắc để xây
dựng bài toán
đối ngẫu (0.25)
Các nguyên lý
đối ngẫu (0.25)

Viết
chương
trình giải bài
toán đơn hình
trên máy tính
(0.5)
Xây dựng được
bài toán đối
ngẫu (0.25)
Nắm
được
phương
pháp
đơn hình đối

Xây dựng được thuật toán
đơn hình đối ngẫu
(0.25)

Giải được bài
toán đơn hình
đối ngẫu
(0.25)
Các tính chất cơ
bản của bài
toán vận tải
(0.25)
4.0

5

Bài Toán vận tải
(1.0 điểm)

Phát biểu bài toán
(0.25)

Tổng

10 điểm

3.0

ngẫu. (0.5)
Viết
chương
trình cho thuật
toán đơn hình
đối ngẫu
(0.75)
Phương pháp
thế vị giải bài
toán vận tải
(0.5)
3.0

27. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ GIẢI THUẬT
Tên học phần (tiếng Anh)
: ALGORITHM ANALYSIS AND DESIGN
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
: 3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Trình độ
: Đại học.
Học phần điều kiện học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Mô tả học phần:
Hầu hết các chương trình được viết ra, chạy trên máy tính, dù lớn hay nhỏ, dù đơn giản hay
phức tạp, đều phải sử dụng các cấu trúc dữ liệu tuân theo trình tự, cách thức nào đó, chính là các
giải thuật. Việc hiểu biết về các thuật toán và các chiến lược xây dựng thuật toán cho phép các
lập trình viên, các nhà khoa học máy tính có nền tảng lý thuyết vững chắc, có nhiều lựa chọn hơn
trong việc đưa ra các giải pháp cho các bài toán thực tế. Vì vậy, học phần này giới thiệu một số
phương pháp phân tích và thiết kế thuật toán cơ bản làm nền tảng cho việc lập trình chuyên sâu
về phần mềm sau này. Trọng tâm của học phần tập trung vào các giải thuật đệ quy, ứng dụng của
giải thuật đệ quy để thiết kế các giải thuật quay lui, vét cạn, quy hoạch động, chia để trị, tham
lam, kỹ thuật nhánh cận… Ngoài ra, học phần còn tập trung vào một số phương pháp thiết kế
giải thuật khác như: thuật toán xấp xỉ, thuật toán xác suất.
7. Mục tiêu của học phần:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TT

Mã mục
tiêu của
học phần

1.

MT1

2.

MT2

3.

MT3

4.

MT4

5.

MT5

Tên mục tiêu
Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về thuật toán: khái niệm,
tính chất, đánh giá độ phức tạp của thuật toán, phân loại độ phức tạp của
các thuật toán.
Trang bị cho sinh viên kiến thức về giải thuật đệ quy, bản chất của đệ
quy và ứng dụng trong việc phân tích và thiết kế thuật toán.
Trang bị cho sinh viên kỹ thuật đệ quy trong phân tích và thiết kế giải
thuật quay lui.
Trang bị cho sinh viên một số hướng tiếp cận phân tích và thiết kế thuật
toán: Tham lam, chia để trị, quy hoạch động, kỹ thuật nhánh cận.
Trang bị cho sinh viên phương pháp phân tích và thiết kế thuật toán xấp
xỉ, xác suất,...
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8.Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT

Mã CĐR
của học
phần

1.

CĐR1

2.

CĐR2

3.

CĐR3

4.

CĐR4

5.

CĐR5

Tên chuẩn đầu ra
Nắm vững các tính chất của thuật toán, biết cách đánh giá độ phức tạp
tính toán của một giải thuật
Hiểu rõ bản chất của giải thuật đệ quy, biết cách phân tích và thiết kế
giải thuật đệ quy.
Biết cách phân tích và thiết kế giải thuật quay lui
Biết cách phân tích và thiết kế thuật toán theo hướng tiếp cận: Tham
lam, chia để trị, quy hoạch động, kỹ thuật nhánh cận
Biết cách phân tích và thiết kế các thuật toán xấp xỉ, xác suất,...

1.
2.
3.
4.

x

CĐR 10

x

CĐR 9

CĐR 8

Chương

CĐR 7

CĐR 6

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

x
x
x

9. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết):
Tên chương
(1)
Chương 1. Tổng quan về
thuật toán
1.1. Thuật toán
1.2. Đánh giá độ phức tạp của
thuật toán
1.3. Phân loại thuật toán

Chương 2. Giải thuật đệ
quy
2.1. Khái niệm đệ quy
2.2. Phương pháp thiết kế
giải thuật đệ quy
2.3. Phương pháp khử đệ
quy
2.4. Giải thuật quy lui
Chương 3. Các hướng tiếp
cận phân tích và thiết kế
thuật toán
3.1. Thuật toán vét cạn
(brute force algorithm)
3.2. Chia để trị (divide and
conquer)

Lý
thuyết
(2)

Thực
hành
(3)

Tự học
(E-learning)
(4)

Bài tập
(5)

Tài liệu học tập, tham
khảo
(6)

4

0

1

1

Tài liệu 1 chương 1

4

10

2

2

Tài liệu 1 chương 2

5

15

4

3

Tài liệu 1 chương 3
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3.3. Quy hoạch động
(dynamic programming)
3.4. Thuật toán tham lam
(greedy algorithms)
3.5. Kỹ thuật nhánh cận
Chương 4. Các thuật toán
xấp xỉ
4.1. Giới thiệu
4.2. Thuật toán heuristic
4.3. Các thuật toán xác suất
TỔNG

1

5

2

1

14

30

9

7

Tài liệu 1 chương 4

10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.
11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL1. Trần Quốc Chiến: Bài giảng phân tích và thiết kế thuật toán. ĐHSP-ĐHĐN 2015.
11.2. Tài liệu tham khảo:
TK1. Tập thể : Bài giảng phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán. Trường Đại học Hàng
hải, Hải Phòng 2010.
TK2. Levitin A.: Introduction to the Design and Analysis of Algorithms. Addison, Wesley
2003.
TK3. Sandeep Sen: Lecture Notes for Algorithm Analysis and Design. New Delhi, India
2012.
12. Thang điểm:
Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ THUẬT TOÁN
THUẬT TOÁN

1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Định nghĩa thuật toán
Các tính chất cơ bản của thuật toán
Các phương pháp biểu diễn thuật toán

ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN

1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Khái niệm
Các tiêu chuẩn đánh giá
Phân tích thời gian thực hiện giải thuật

PHÂN LOẠI THUẬT TOÁN
Lớp bài toán có độ phức tạp đa thức P
Lớp bài toán có độ phức tạp không đa thức
Lớp bài toán NP
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CHƯƠNG 2

GIẢI THUẬT ĐỆ QUY
KHÁI NIỆM ĐỆ QUY
PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ GIẢI THUẬT ĐỆ QUY
PHƯƠNG PHÁP KHỬ ĐỆ QUY
GIẢI THUẬT QUAY LUI

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

CHƯƠNG 3
CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT
TOÁN

THUẬT TOÁN VÉT CẠN (Brute Force Algorithm)

3.1.
3.1.1
3.1.2

Một số ví dụ
Ưu và nhược điểm

3.2.1.

CHIA ĐỂ TRỊ (Divide and Conquer)
Ý tưởng

3.2.2.
3.2.3.

Các bước thực hiện
Một số ví dụ

3.3.1.

QUY HOẠCH ĐỘNG (Dynamic Programming)
Ý tưởng

3.3.2.
3.3.3.

Các bước thực hiện
Một số ví dụ

3.4.1.

THUẬT TOÁN THAM LAM (Greedy Algorithms)
Chiến lược thiết kế

3.4.2.
3.4.3.

Một số ví dụ
Đánh giá

3.5.1.

KỸ THUẬT NHÁNH CẬN
Nội dung của giải thuật nhánh cận

3.5.2.

Một số ví dụ

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

CHƯƠNG 4
CÁC THUẬT TOÁN XẤP XỈ
4.1.
4.2.
4.1.1.
4.1.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.

GIỚI THIỆU
THUẬT TOÁN HEURISTIC
Neuron Network
SVM (Support vector Machines)
CÁC THUẬT TOÁN XÁC SUẤT
Bayes Network
K-NN (k nearest neighbors)

14. Đánh giá học phần:
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CĐR8

CĐR9

CĐR10

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra tự luận giữa học kỳ
Thi tự luận/vấn đáp cuối học kỳ

CĐR7

Hình thức đánh giá

CĐR6

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

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
STT Tên chỉ tiêu
1
Điểm thành phần 1
2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

Bảng tiêu chí đánh giá
STT
Nội dung
1

Phân tích độ phức
tạp thuật toán
(2.5 điểm)

Cách thức đánh giá
- Việc hoàn thành bài tập được giao.
- Kiểm tra tự luận giữa học kỳ
- Thời gian làm bài tự luận 60 phút
- Thi tự luận/vấn đáp cuối học kỳ
- Thời gian làm bài tự luận 90 phút
Tổng
Mức độ 1
Giữa kỳ
Định nghĩa được thuật
toán (0.25)

Định nghĩa độ phức tạp
của thuật toán, hàm bị
chặn (0.5)

Biết khái niệm lớp bài
toán có độ phức tạp đa
thức P (0.25)

2

Giải thuật đệ quy
và quay lui
(3.0 điểm)

Khái niệm về đệ quy
(0.25)
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Trọng số
20%
20%
60%
100%

Mức độ 2

Mức độ 3

Nêu được các
tính chất cơ bản
của thuật toán
(0.25)
Áp dụng để tìm
độ phức tạp về
thời gian thực
hiện của giải
thuật cụ thể (0.5)
Tìm hiểu lớp bài
toán có độ phức
tạp không đa
thức, NP (0.25)

Biết được các
phương pháp
biểu diễn thuật
toán (0.5)

Biết được
Phương pháp
thiết kế giải thuật
đệ quy và
phương pháp
khử đệ quy (0.5)

Ứng dụng để
thiết kế giải
thuật đệ quy
cho một bài
toán cụ thể và
phân tích, đánh
giá độ phức tạp
của thuật toán
đó

Khái niệm về giải thuật
quy lui
(0.25)

3

Phân tích và thiết
kế thuật toán
(4.5 điểm)

Khái niệm thuật toán vét
cạn (0.25)
Khái niệm vể phương
pháp chia để trị (0.25)

Khái niệm về quy hoạch
động (0.25)

Khái niệm về thuật toán
tham lam (0.25)

Khái niệm về kỹ thuật
nhánh cận
(0.25)

Tổng

10 điểm

2.75
Cuối kỳ
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(0.75)
Các bước thiết kế Ứng dụng vào
giải thuật quy lui một số bài toán
(0.25)
cụ thể để thiết
kế giải thuật
quy lui và
phần tích thời
gian tính toán
của giải thuật
đó (1.0)
Lấy ví dụ
(0. 25)
Lấy ví dụ
Áp dụng thiết
(0. 25)
kế và đánh giá
độ phức tạp
cho bài toán cụ
thể bằng
phương pháp
chia để trị (0.5)
Lấy ví dụ (0.25) Áp dụng thiết
kế và đánh giá
độ phức tạp
cho bài toán cụ
thể bằng
phương pháp
quy hoạch
động (0.5)
Lấy ví dụ (0.25) Áp dụng thiết
kế và đánh giá
độ phức tạp
cho bài toán cụ
thể bằng
phương pháp
tham lam (0.5)
Lấy ví dụ
Áp dụng thiết
(0.25)
kế và đánh giá
độ phức tạp
cho bài toán cụ
thể bằng kỹ
thuật nhánh
cận (0.5)
3.0
4.25

1

Phân tích độ phức
tạp thuật toán
(1.5 điểm)

Định nghĩa độ phức tạp
của thuật toán, hàm bị
chặn (0.5)

Áp dụng để tìm
độ phức tạp về
thời gian thực
hiện của giải
thuật cụ thể (1.0)

2

Giải thuật đệ quy
và quay lui
(2.5 điểm)

Khái niệm về đệ quy
(0.25)

Biết được
Phương pháp
thiết kế giải thuật
đệ quy và
phương pháp
khử đệ quy
(0.25)

Các bước thiết kế giải
thuật quy lui
(0.25)

Ứng dụng vào
một số bài toán
cụ thể để thiết kế
giải thuật quy lui
và phần tích thời
gian tính toán
của giải thuật đó
(0.75)

Thiết kế giải thuật cho bài
toán cụ thể bằng phương
pháp chia để trị (0.75)

Đánh giá độ
phức tạp cho bài
toán cụ thể bằng
phương pháp
chia để trị (0.75)

3

Phân tích và thiết
kế thuật toán
(4.5 điểm)
Chọn 2 trong 4
mục bên

Thiết kế giải thuật cho bài
toán cụ thể bằng phương
pháp quy hoạch động
(0.75)

Thiết kế giải thuật cho bài
toán cụ thể bằng phương
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Ứng dụng để
thiết kế giải
thuật đệ quy
cho một bài
toán cụ thể và
phân tích, đánh
giá độ phức tạp
của thuật toán
đó
(1.0)

Viết chương
trình cho bài
toán cụ thể
bằng phương
pháp chia để
trị (0.75)
Đánh giá độ
Viết chương
phức tạp cho bài trình cho bài
toán cụ thể bằng toán cụ thể
phương pháp quy bằng phương
hoạch động
pháp quy
(0.75)
hoạch động
(0.75)
Đánh giá độ
Viết chương
phức tạp cho bài trình cho bài

Các thuật toán xấp
xỉ
(1.5)

4

pháp tham lam (0.75)

toán cụ thể bằng
phương pháp
tham lam (0.75)

Thiết kế giải thuật cho bài
toán cụ thể bằng kỹ thuật
nhánh cận (0.75)

Đánh giá độ
phức tạp cho bài
toán cụ thể bằng
kỹ thuật nhánh
cận (0.75)

Khái niệm thuật toán
Heuristic
(0.25)

Thiết kế và đáng
giá thuật toán
Heuristic
(0.5)
Thiết kế và đánh
giá thuật toán sác
suất
0.5)

Khái niệm thuật toán xác
suất
(0.25)
Tổng

10 điểm

3.0

4.5

toán cụ thể
bằng phương
pháp tham lam
(0.75)
Viết chương
trình cho bài
toán cụ thể
bằng kỹ thuật
nhánh cận
(0.75)

2.5

28. MẠNG MÁY TÍNH
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh)
Mã học phần
Khối lượng học tập
Trình độ
Học phần tiên quyết
Mô tả học phần:

: COMPUTER NETWORK
:
: 3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
: Đại học.
: HỆ ĐIỀU HÀNH

Cung cấp các kiến thức căn bản, cần thiết về mạng máy tính: phân loại mạng máy tính, các
thành phần cơ bản của mạng máy tính, các thiết bị kết nối mạng. Phân tích các kỹ thuật và
công nghệ trong mô hình kết nối hệ thống mở OSI, trong mạng LAN, mô hình TCP/IP và
một số dịch vụ trên mạng Internet. Tìm hiểu những vấn đề cơ bản trong mạng máy tính.
Trang bị khả năng cài đặt, kết nối và quản trị mạng LAN.

7.

Mục tiêu của học phần:
Mã mục
tiêu của
học
phần

Tên mục tiêu

1.

MT1

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết về mạng máy
tính.

2.
3.

MT2
MT3

Hiểu rõ các vấn đề cơ bản trong mạng máy tính.
Nắm vững kiến trúc mạng Internet - TCP/IP.

TT
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4.

Thiết kế, quản trị và bảo trì các mạng LAN vừa và nhỏ.

MT4

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT

Mã CĐR

Tên chuẩn đầu ra

1

CĐR 1

Hiểu được các kiến thức cơ bản, cần thiết về mạng máy tính.

2

CĐR 2

Hiểu và phân tích được các công nghệ và kỹ thuật trong các tầng của
mô hình OSI.

3

CĐR 3

Nắm vững và phân tích được các kỹ thuật của mạng LAN.

4

CĐR 4

Biết trình bày các nguyên lý và phân tích được các phương pháp đã sử
dụng để giải quyết các vấn đề cơ bản trong mạng máy tính.

5

CĐR 5

Nắm vững và phân tích được kiến trúc và các kỹ thuật của mạng
Internet - TCP/IP.

6

CĐR 6

Nắm bắt được các chuẩn và dịch vụ của mạng tích hợp dịch vụ số
ISDN.

7

CĐR 7

Biết cài đặt và cấu hình mạng LAN.

8

CĐR 8

Quản trị và bảo trì mạng LAN

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

CĐR1

CĐR2

CĐR3

CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

CĐR8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên chương

Lý
thuyết

NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH
KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG OSI
MẠNG CỤC BỘ
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRÊN MẠNG
MẠNG INTERNET VÀ HỌ GIAO THỨC TCP/IP
MẠNG TÍCH HỢP DỊCH VỤ SỐ ISDN

6
8
3
6
6
1

178

eLearnin
g

Chương
thứ

Số tiết tín chỉ
Thực
hành/
thảo
luận(*)
2/1
2/1
2/1
1/1
2/1
1/0

Tổng
số
6
8
3
6
6
1

7.

THỰC HÀNH

0
30

Tổng

15
15

10/5

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế × 2.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui chế hiện hành.
- Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
- Thực hiện đầy đủ các bài thực hành theo quy định
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1.
Giáo trình chính:
TL. Giáo trình Mạng máy tính của giảng viên biên soạn.
11.2. Tài liệu tham khảo và bài tập:
TK1. Nguyễn Thúc Hải, Mạng máy tính và các hệ thống mở, NXB Giáo dục.
TK2. Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall, 5th
Edition 2010.
TK3. Tô Thanh Hải, Phương Lan, Quản trị Windows Server 2008, Nhà xuất
bản Phương Đông.
12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:

Mục

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH
Ý nghĩa của mạng máy tính
Tổng quan về mạng máy tính
Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI (Open System Interconnection)
Hệ điều hành mạng
Các thiết bị kết nối mạng
CHƯƠNG 2
KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG OSI

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Tầng vật lý
Tầng liên kết dữ liệu
Tầng mạng
Tầng giao vận
Tầng phiên
Tầng trình diễn
Tầng ứng dụng
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15
45

CHƯƠNG 3
MẠNG CỤC BỘ

3.1.
3.2.
3.3.

Giới thiệu về mạng cục bộ
Kỹ thuật mạng cục bộ
Chuẩn hóa mạng cục bộ
Định dạng tài liệu trong Java
CHƯƠNG 4
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRÊN MẠNG

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Kiểm soát lỗi
Kiểm soát luồng dữ liệu
An toàn thông tin trên mạng
Quản trị mạng
CHƯƠNG 5
MẠNG INTERNET VÀ HỌ GIAO THỨC TCP/IP

5.1.

Giới thiệu về Internet

5.2.

Kiến trúc TCP/IP

5.3.

Giao thức IP

5.4.

Giao thức TCP

5.5.

Giao thức UDP

5.6.

Các dịch vụ thông tin trên Internet
CHƯƠNG 6
MẠNG TÍCH HỢP DỊCH VỤ SỐ ISDN

6.1.

Các khái niệm cơ bản

6.2.

Chuẩn hóa ISDN

6.3.

Các dịch vụ ISDN
CHƯƠNG 7

THỰC HÀNH
7.1.

Cài đặt và cấu hình mạng LAN ảo

7.2.

Quản trị mạng Windows 2003

7.3.

In trên mạng

180

14. Đánh giá học phần:
Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
Tên chỉ tiêu
1 Điểm thành phần 1
2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

-

Cách thức đánh giá
Hoàn thành bài tập cá nhân
Kiểm tra thực hành giữa học kỳ
Thời gian làm bài thực hành 60 phút
Thi cuối học kỳ (trắc nghiệm)
Thời gian làm bài thực hành 60 phút
Tổng

Trọng số
20%
20%
60%
100%

15. Tiêu chí đánh giá học phần
STT

1

2

Nội
dung

CĐR 1

CĐR 2

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Hiểu được các kiến thức cơ bản, cần thiết về mạng máy tính.
- Trình bày những ý - Cho ví dụ minh họa - Đánh giá vai trò của
nghĩa của mạng
để làm rõ các đặc
các tổ chức chuẩn
máy tính.
trưng cơ bản của
hóa trong lĩnh vực
- Làm rõ các thành
đường truyền.
mạng máy tính.
phần của mạng máy - Phân tích và so sánh - Thiết kế sơ đồ các
tính.
các ưu, nhược điểm
hàm dịch vụ nguyên
- Phân loại mạng
của các loại mạng
thủy cho một hoạt
máy tính.
máy tính.
động của một giao
- Trình bày được kiến - Cho ví dụ minh họa
diện bất kỳ trong
trúc phân tầng và
nguyên lý hoạt động
mô hình OSI.
mô hình OSI
của các hàm dịch vụ - Đánh giá vai trò của
- Giải thích mô hình
nguyên thủy.
các thiết bị trong
OSI theo quan điể
việc thiết kế một hệ
hệ thống.
thống mạng cụ thể.
- Liệt kê các phương
thức hoạt động của
mạng.
- Mô tả các thiết bị
kết nối mạng.
(10 điểm)
(6 điểm)
(4 điểm)
Hiểu và phân tích được các công nghệ và kỹ thuật trong các tầng của
mô hình OSI.
- Phân biệt được các - Phân tích và vận - Thiết kế một số sơ
khái niệm cơ bản
dụng một số ký tự
đồ minh họa cho
trong các tầng của
đặc biệt của giao
các giao thức.
mô hình OSI.
thức
BSC/Basic - Liên hệ các vấn đề
- Nắm
được các
Mode trong một số
trong bài học với
nguyên tắc cơ bản
trường hợp.
thẹc tế .
của việc truyền tin - Phân tích được một - Liên hệ các nội
trong mạng.
số thông tin điều
dung liên quan để
- Trình bày các chuẩn
khiển trong các sơ
khuyến cáo khai
và khuyến nghị của
đồ minh họa của các
báo các thông tin
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Điểm

20

25

tầng vật lý.
- Mô tả các giao thức
trong các tầng của
mô hình OSI.
- Phân biệt các tiêu
chuẩn và kỹ thuật
chọn đường.
- Nắm vững các công
nghệ Frame Relay
và ATM.
- Nhận biết các loại
mạng theo chất
lượng.
- Định nghĩa các lớp
giao thức của tầng
giao vận.

giao thức.
- Phát hiện các điểm
sai trong các sơ đồ
minh họa và sửa lại
cho đúng.
- Phân tích và xác
định các kỹ thuật
chọn đường cho một
số mạng cụ thể.
- Liên kết các nội
dung liên quan để
giải thích các vùng
thông tin trong
khuôn dạng gói tin .
- Định nghĩa các lớp
giao thức của tầng
giao vận.

trong khuôn dạng
gói tin của giao
thức.

(13 điểm)
(9 điểm)

3

CĐR 3

(3 điểm)
Nắm vững và phân tích được các kỹ thuật của mạng LAN.
- Trình bày các cấu - So sánh các ưu, - Tóm tắt các ưu,
hình sử dụng cho
nhược điểm của các
nhược điểm của các
mạng LAN.
cấu hình sử dụng
phương pháp truy
- Liệt kê các phương
cho mạng LAN.
cập đường truyền
thức sử dụng giải - Cho các ví dụ minh
vật lý.
thông của đường
họa các phương thức - Dự đoán các lỗi có
truyền.
sử dụng giải thông
khả năng xảy ra
- Trình
bày
các
của đường truyền.
trong các phương
phương pháp truy - So sánh các phương
pháp
truy
cập
cập đường truyền
pháp truy cập đường
đường truyền vật lý
vật lý.
truyền vật lý.
và nêu ra cách khắc
- Mô tả các chuẩn của
phục.
mạng LAN.
(5 điểm)

4

CĐR 4

(3 điểm)

10

(2 điểm)

Biết trình bày các nguyên lý và phân tích được các phương pháp đã
sử dụng để giải quyết các vấn đề cơ bản trong mạng máy tính.
- Mô tả nguyên lý - Vận
dụng
các - Thiết kế các mức
chung
của
các
phương pháp kiểm
bảo vệ thông tin
phương pháp kiểm
soát lỗi, mã hóa dữ
cho một hệ thống
soát lỗi, kiểm soát
liệu để giải thích
cụ thể.
luồng dữ liệu, an
một số ví dụ.
- Đánh giá các ưu,
toàn thông tin,...
- Áp
dụng
các
nhược điểm của các
- Trình
bày
các
phương pháp kiểm
phương pháp.
phương pháp kiểm
soát lỗi, mã hóa dữ
soát lỗi, kiểm soát
liệu để giải các bài
luồng dữ liệu.
tập cụ thể.
- Trình bày các mức - Cho ví dụ minh họa
bảo vệ thông tin.
chức
năng
của
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- Trình
bày
các
phương pháp mã
hóa dữ liệu

phương pháp kiểm
soát luồng dữ liệu.

(8 điểm)

5

CĐR 5

(5 điểm)

(2 điểm)
Nắm vững và phân tích được kiến trúc và các kỹ thuật của mạng
Internet - TCP/IP.
- Mô tả mô hình phân - Phân tích mối quan - Liên hệ được cấu
tầng TCI/IP.
hệ của các giao thức
trúc của gói tin với
- Trình bày các giao
trong kiến trúc
gói tin trên mạng.
thức trong mô hình
TCI/IP.
- Lập kế hoạch phân
TCP/IP.
- Vận dụng cấu trúc
chia địa chỉ mạng
- Định nghĩa địa chỉ
của gói tin để thực
con cho các lớp.
IP, Subnet Mask.
hiện chức năng cắt
- Mô tả hoạt động của
hợp dữ liệu.
các dịch vụ trên - Phát hiện các lỗi về
Internet.
địa chỉ IP và điều
chỉnh cho đúng
trong một mô hình
mạng cụ thể.
(12 điểm)

6

CĐR 6

(10 điểm)

Tổng

(3 điểm)

Nắm bắt được các chuẩn và dịch vụ của mạng tích hợp dịch vụ số
ISDN.
- Trình bày các khái - Phân biệt các nhóm - Đánh giá một số
niệm cơ bản của
chức năng và các
dịch vụ của mạng
mạng ISDN.
điểm tham chiếu
ISDN.
- Mô tả được các giao
trong mạng ISDN.
diện và dịch vụ của
mạng ISDN.
(2 điểm)
50

5

(1 điểm)

(2 điểm)
35

25

15

100

29. PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC
Số tín chỉ: 01 (01 lý thuyết)
Bộ môn/Khoa phụ trách: Tâm lý – Giáo dục
Mã số học phần: 320021 1
Dạy cho các ngành cử nhân sư phạm và các ngành cử nhân khoa học.
1. Mô tả học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của phương pháp luận
nghiên cứu khoa học giáo dục: khái niệm, ý nghĩa và mục đích của nghiên cứu khoa học giáo
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dục; hệ thống các phương pháp nghiên cứu; cấu trúc và quy trình tiến hành một đề tài
NCKHGD.
2. Điều kiện tiên quyết:
Các học phần sinh viên phải học trước học phần này: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học
lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, Giáo dục học 1, Giáo dục học 2.
3. Mục tiêu của học phần:
Sau khi kết thúc môn học, người học có thể:
* Về kiến thức:
- Hiểu các khái niệm cơ bản, ý nghĩa và mục đích của NCKHGD.
- Phân biệt được các loại hình NCKHGD.
- Hệ thống hóa và phân tích cơ sở lựa chọn các PPNC cơ bản trong KHGD.
- Hiểu được cấu trúc và qui trình tiến hành một NCKHGD
* Về kỹ năng:
- Xác định vấn đề nghiên cứu khả thi, đối tượng, khách thể, mục đích, nhiệm vụ nghiên
cứu và đặt tên đề tài chuẩn xác.
- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt, hiệu quả các PPNC trong KHGD.
- Thiết kế qui trình thu thập và xử lý thông tin phù hợp với mục đích và PPNC
- Xây dựng đề cương nghiên cứu.
- Viết và trình bày 1 báo cáo nghiên cứu trong KHGD hoàn chỉnh
- Đánh giá đúng giá trị của một công trình NC đích thực
* Về thái độ:
- Hình thành thái độ khách quan, nghiêm túc trong NC KHGD.
- Say mê nghiên cứu và tích cực áp dụng các kết quả NC trong KHGD vào đổi mới quá
trình dạy học, phương pháp dạy học
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.1. Khoa học
1.2. Nghiên cứu khoa học
1.3. Nghiên cứu khoa học giáo dục
Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC
2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận
2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
2.3. Nhóm các phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học
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Chương 3. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC
3.1. Giai đoạn chuẩn bị
3.1.1. Xác định đề tài nghiên cứu
3.1.2. Xây dựng đề cương nghiên cứu
3.1.3. Chi tiết hóa phương pháp nghiên cứu
3.2. Giai đoạn triển khai nghiên cứu
3.2.1. Thu thập tài liệu nghiên cứu
3.2.2. Xử lý tài liệu nghiên cứu
3.3.. Giai đoạn kiểm tra kết quả nghiên cứu
3.3.1. Kiểm tra sơ bộ
3.3.2. Kiêm tra chính thức
3.5. Giai đoạn hoàn thành công trinh nghiên cứu
3.5.1. Hoàn thiện dàn ý
3.5.2. Viết báo cáo khoa học
3.5.3. Bảo vệ công trình nghiên cứu
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Tên chương

Số tiết

Số tiết

Số tiết

Số tiết

Tài liệu học tập, tham

lý

thực

thảo

bài

khảo

thuyết

hành

luận

tập

cần thiết

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Chương 1: Một số vấn đề

1

- Đề cương bài giảng,

chung của nghiên cứu khoa

Phương pháp nghiên cứu

học

khoa học giáo dục, Khoa
TLGD – Trường ĐHSP –
ĐHĐN. (Tr. 3-10).

Chương 2: Các phương pháp

1

1

nghiên cứu khoa học giáo dục

- Đề cương bài giảng,
Phương pháp nghiên cứu
khoa học giáo dục, Khoa
TLGD – Trường ĐHSP –
ĐHĐN. (Tr. 14-27).

Chương 3: Các bước tiến hành

6

6

nghiên cứu khoa học giáo dục

- Đề cương bài giảng,
Phương pháp nghiên cứu
khoa học giáo dục, Khoa
TLGD – Trường ĐHSP –
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ĐHĐN. (Tr. 28-50).
5. Tài liệu tham khảo:
1. Đề cương bài giảng (2013), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Khoa TLGD – Trường
ĐHSP – ĐHĐN
2. Vũ Cao Đàm. Phương pháp nghiên cứu khoa học NXB Khoa học kỹ thuật
6. Phương pháp đánh giá học phần:
- Chuyên cần:

0,1

- Kiểm tra giữa kỳ:

0,3

- Thi cuối kỳ: (tiểu luận):

0,6

30. NGUYÊN LÝ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Số tín chỉ: 2 (1 lý thuyết, 1 thực hành)
Bộ môn/Khoa phụ trách: Hệ thống thông tin – Khoa Tin học
Mã số học phần: ……………………
Dạy cho các ngành: Cử nhân Công nghệ thông tin – Sư phạm Tin học
1. Mô tả học phần:
Học phần này tập trung giới thiệu các kiến thức cơ bản nhất giúp sinh viên nắm vững các xu
thế lập trình đặc trưng, hiểu rõ các ngôn ngữ lập trình trên phương diện các kiểu dữ liệu và các
cấu trúc điều khiển.
2. Điều kiện tiên quyết: không
3. Mục tiêu của học phần:
- Kiến thức
• Cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức cơ bản và tương đối hoàn thiện
về nguyên lý của Ngôn ngữ lập trình.
• Tạo điều kiện để sinh viên có thể hiểu rõ hơn về các ngôn ngữ lập trình cụ thể đặc
biệt là về khía cạnh các kiểu dữ liệu và các cấu trúc điều khiển
• Nắm vững các xu thế lập trình đặc trưng như cấu trúc, hướng đối tượng, logic…
• Nắm vững khái niệm trừu tượng hóa chức năng trong lập trình thể hiện ở hai khía
cạnh: trừu tượng hóa dữ liệu và trừu tượng hóa chương trình
- Kỹ năng
• Biết sử dụng các ngôn ngữ lập trình cụ thể một cách tốt hơn và có thể kết hợp với
lý thuyết Chương trình dịch để tạo ra một ngôn ngữ mới
• Sinh viên có thể tiếp cận các xu thế lập trình đặc trưng để đạt được kỹ năng lựa
chọn một ngôn ngữ lập trình phù hợp khi cần giải quyết một vấn đề đặt ra trong
thực tế.
- Thái độ
• Tham gia lớp học đầy đủ theo quy chế
• Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập, chuẩn bị bài trước khi đến lớp
• Thực hiện đầy đủ các bài thực hành theo quy định
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4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
Chương 1. KHÁI NIỆM NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
1.1. Tổng quan
1.2. Khái niệm về Ngôn ngữ lập trình
1.3. Vai trò của Ngôn ngữ lập trình
1.4. Những tiện ích có được khi nghiên cứu Ngôn ngữ lập trình
1.5. Tiêu chuẩn đánh giá một Ngôn ngữ lập trình tốt
1.6. Bài tập
Chương 2. KIỂU DỮ LIỆU
2.1. Khái niệm
2.2. Đối tượng dữ liệu
2.3. Khái niệm biến, hằng
2.4. Kiểu dữ liệu
2.5. Cách thức khai báo
2.6. Sự chuyển đổi kiểu
2.7. Phép gán và khởi tạo giá trị
2.8. Bài tập
Chương 3. KIỂU DỮ LIỆU SƠ CẤP
3.1. Định nghĩa kiểu dữ liệu sơ cấp
3.2. Đặc tả và cài đặt kiểu dữ liệu sơ cấp
3.3. Bài tập
Chương 4. KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC
4.1. Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc
4.2. Đặc tả và cài đặt cấu trúc dữ liệu
4.3. Bài tập
Chương 5. KIỂU DỮ LIỆU NGƯỜI SỬ DỤNG TỰ ĐỊNH NGHĨA
5.1. Phát triển khái niệm kiểu dữ liệu
5.2. Sự trừu tượng hóa
5.3. Cách định nghĩa kiểu dữ liệu người sử dụng tự định nghĩa
5.5. Bài tập
Chương 6. CHƯƠNG TRÌNH CON
6.1. Khái niệm chương trình con
6.2. Cách định nghĩa một chương trình con
6.3. Cơ chế truyền tham số cho chương trình con
6.4. Cách sử dụng một chương trình con
6.5. Bài tập
Chương 7. ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ
7.1. Khái niệm điều khiển tuần tự
7.2. Điều khiển tuần tự trong biểu thức
7.3. Điều khiển tuần tự giữa các lệnh
7.4. Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ
7.5. Bài tập
Chương 8. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
8.1. Tổng quan
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8.1. Giới thiệu Lập trình Hướng đối tượng
8.2. Ngôn ngữ C++
Chương 9. LẬP TRÌNH LOGIC
9.1. Tổng quan
9.2. Giới thiệu Lập trình Logic
9.3. Ngôn ngữ Prolog
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
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Tên chương
(1)
Chương 1. Khái niệm ngôn ngữ
lập trình

Lý
thuyết

Thưc
hành

(2)
1

(3)

Tự học
(Elearning)
(4)

Bài
tập

Tài liệu học tập,
tham khảo

(5)

(6)
[1]

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Tổng quan
Khái niệm Ngôn ngữ lập trình
Vai trò cuả Ngôn ngữ lập trình
Những tiện ích có được khi
nghiên cứu Ngôn ngữ lập trình
1.5. Tiêu chuẩn đánh giá một Ngôn
ngữ lập trình tốt

Chương 2. Kiểu dữ liệu
2.1. Khái niệm
2.2. Đối tượng dữ liệu
2.3. Khái niệm biến, hằng
2.4. Kiểu dữ liệu
2.5. Cách thức khai báo
2.6. Sự chuyển đổi kiểu
2.7. Phép gán và khởi tạo giá trị
Chương 3. Kiểu dữ liệu sơ cấp
3.1. Định nghĩa kiểu dữ liệu sơ
cấp
3.2. Đặc tả và cài đặt kiểu dữ liệu
sơ cấp
Chương 4. Kiểu dữ liệu có cấu
trúc
4.1. Định nghĩa kiểu dữ liệu có
cấu trúc
4.2. Đặc tả và cài đặt cấu trúc dữ
liệu
Chương 5. Kiểu dữ liệu người sử
dụng tự định nghĩa
5.1. Phát triển khái niệm kiểu dữ
liệu
5.2. Sự trừu tượng hoá
5.3. Cách định nghĩa kiểu dữ liệu
người sử dụng tự định nghĩa
Chương 6. Chương trình con
6.1. Khái niệm chương trình con
6.2. Cách định nghĩa một chương
trình con
6.3. Cơ chế truyền tham số cho
chương trình con

1

[1], [2]

1

4

1

[1], [2], [3]

1

4

1

[1], [2], [3]

1

4

1

[1], [2], [3]

1

6
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[1], [2], [3]

6.4. Cách sử dụng một chương
trình con
Chương 7. Điều khiển tuần tự
7.1. Khái niệm điều khiển tuần tự
7.2. Điều khiển tuần tự trong biểu
thức
7.3. Điều khiển tuần tự giữa các
lệnh
7.4. Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ
Chương 8. Lập trình Hướng đối
tượng
8.1. Tổng quan
8.2. Giới thiệu Lập trình Hướng
đối tượng
8.3. Ngôn ngữ lập trình C++
Chương 9. Lập trình Logic
9.1. Tổng quan
9.2. Giới thiệu Lập trình Logic
9.3. Ngôn ngữ Prolog
TỔNG

1

[1], [2]

2

6

1

[1], [3]

1

6

1

[1], [3]

10

30

5

5. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình Nguyên lý Ngôn ngữ lập trình của giảng viên biên soạn
[2] Programming Languages: Principles and Paradigms, Allen Tucker and Robert
Noonan , First edition, McGraw-Hill, 2002.
[3] Nguyên lý Ngôn ngữ lập trình, Cao Hoàng Trụ, Nhà xuất bản Đại học quốc gia tp Hồ
Chí Minh, 2005.
6. Phương pháp đánh giá học phần:
- Kiểm tra giữa kỳ:
0.4
- Thi hết học phần:
0.6
Cộng
1.0

31. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh) :
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
:
Trình độ
:
Học phần điều kiện học trước:
Mô tả họcphần

Theory of Computation
312031 2
2 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết)
Đại học.

Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập một số cơ sở lí thuyết toán học của
ngành tin học và nghiên cứu khả năng của các máy thông tin. Học phần này còn được sữ dụng
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trong việc xây dựng ngôn ngữ lập trình.Vì vậy học phần Lí thuyết tính toán đã từ lâu đã trở thành
học phần chuẩn trong chuyên ngành Khoa học máy tính ở cấp đại học trong và ngoài nước.
Học phần còn cung cấp những kiến thức cơ bản về mô hình tính toán lý thuyết, ngôn ngữ
hình thức và lý thuyết độ phức tạp tính toán. Máy tính không bộ nhớ, Máy tính có bộ nhớ, Máy
hữu hạn trạng thái, máy truy cập ngẫu nhiên. Các loại văn phạm, đặc biệt là văn phạm phi ngữ
cảnh. Máy Turing và khái niệm Turing tính được. Hàm đệ quy, Bài toán quyết định, Tính giải
được. Lớp bài toán P và NP, Lớp bài toán NP đầy đủ.

7.

Mục tiêu của học phần:

TT

Mã mục
tiêu của
học
phần

1.

MT1

2.

MT2

3.

MT3

Tên mục tiêu
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lí thuyết ngôn ngữ và
tính toán, cách thức xây dựng và đoán nhận ngôn ngữ nhờ các máy, độ
phức tạp tính toán của máy Turing, hàm đệ quy, lớp bài toán P, NP.
Rèn luyện cho sinh viên cách tư duy để giải một bài đoán nhận ngôn
ngữ từ đơn giản đến phức tạp, kĩ năng tính toán, phân biệt sự giống nhau
và khác nhau của các máy đoán nhận ngôn ngữ.
Rèn luyện kỹ năng vận dụng các cách đoán nhận ngôn ngữ vào xây
dựng các máy đoán nhận, lập trình mô phỏng đoán nhận các máy với
các ngôn ngữ C, C++, Javal,…

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mã CĐR
của học
Tên chuẩn đầu ra
phần
CĐR1
Phân biệt được các khái niệm về ngôn ngữ, văn phạm và máy Otomat
Phân tích được cấu hình của các máy và cách đoán nhận OHD, OHKD
CĐR2
và ODX
CĐR3
Phân biệt được các loại văn phạm
Phân biệt được ít nhất 3 loại máy Turing và 4 kĩ thuật xây dựng máy
CĐR4
Turing
CĐR5
Giải được ít nhất mỗi chương 3 bài tập trong giáo trình
CĐR6
Chứng minh lớp P, NP đầy đủ
So sánh sự tương đương giữa máy Turing và ngôn ngữ lập trình, OHD,
CĐR7
ODX, OHKD
CĐR8
Xây dựng được OHD,OHKD, ODX, máy Turing đoán nhận ngôn ngữ
CĐR9
Đánh giá được độ phức tạp của từng loại máy Turing và otomat
Xây dựng được một chương trình ứng dụng đơn giản về đoán nhận
CĐR10
ngôn ngữ lập trình.

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và nội dung (chương) học phần:
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9.

CĐR10

CĐR8

CĐR7

CĐR6

CĐR5

CĐR4

CĐR3

CĐR2

CĐR9

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CĐR1

Chương

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

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

Tên chương

Lý
thuyết

eLearning

Chương
thứ

Số tiết tín chỉ
Thực
hành/
Tổng
thảo
số
(*)
luận

1.

Mở đầu

3

1/0

3

2.

Otomat hữu hạn và Otomat đẫy xuống
Văn phạm
Máy Turing – Hàm đệ quy
Độ phức tạp tính toán
Phân tích và đánh giá thời gian thực hiện của
các chương trình
Tổng

6
4
8
5

0
0
0
0

2/1
1/0
2/1
2/1
2/1

6
4
8
5

0

10/4

30

3.
4.
5.
6.

4
30

4

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế × 2.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL1. PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, Ngôn ngữ hình thức và Ôtômat: ĐHBK ĐHĐN -2012.
11.2.

Tài liệu tham khảo:
TL2. Nguyễn Văn Ba; Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán; NXB ĐHQG Hà Nội; 2006.
TL3. Đỗ Đức Giáo; Cơ sở toán học trong lập trình; NXB Khoa học kĩ thuật; 1998.
TL4. PGS.TS Lê Mạnh Thạnh; Ngôn ngữ hình thức và Ôtômat hữu hạn; NXB Giáo dục; 2000.
TL5. PGS.TS Phan Huy Khánh; Lí thuyết tính toán; ĐHBK-ĐHĐN; 1999.
TL6. J.E.Hopcroft, J.D. Ullman.Addison-Wesley. Introduction to Automata Theory, Languages
and Computation. 1979

12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
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13. Nội dung chi tiết học phần:
CHƯƠNG 1
BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN
Sơ lược về sự phát triển của khoa học tính toán
Các cơ sở toán học
Khái niệm lí thuyết tập hợp
Khái niệm về ngôn ngữ
Khái niệm về ôtômát
Mạch logic
Máy có bộ nhớ
Khái niệm về ôtômát
Bài tập chương 1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.1.

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3.
2.2.4.
2.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

CHƯƠNG 2
OTOMAT HỮU HẠN VÀ OTOMAT ĐẪY XUỐNG
Ôtômát hữu hạn
Ô-tô-mát hữu hạn đơn định (OHD)
Ô-tô-mát hữu hạn không đơn định (OHKD)
Sự tương đương giữa OHD và OHKD
Ứng dụng của ô-tô-mát hữu hạn
Ôtômát đẫy xuống
Ô-tô-mát đẩy xuống
Ngôn ngữ được đoán nhận bởi ODX
Ô-tô-mát đẩy xuống đơn định
Sự tương đương giữa ODX và văn phạm
Bài tập chương 2
CHƯƠNG 3
VĂN PHẠM
Văn phạm
Văn phạm chính qui
Văn phạm phi ngữ cảnh
Văn phạm cảm ngữ cảnh
Văn phạm ngữ cấu
Bài tập chương 3
CHƯƠNG 4
MÁY TURING
Máy Turing
Tính toán bởi máy Turing
Luận đề Church-Turing
Các kỹ thuật xây dựng máy Turing
Các mô hình khác của máy Turing
Hàm đệ quy
Bài tập chương 4
CHƯƠNG 5
LÍ THUYẾT ĐỘ PHỨC TẠP TÍNH TOÁN
Độ phức tạp về thời gian và bộ nhớ
Các lớp của độ phức tạp
Rút gọn đa thức và các bài toán NP-Đầy đủ
Các bài toán không giải quyết được
Bài tập chương 5
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CHƯƠNG 6
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỜI GIAN THỰC HIỆN CỦA MỘT
CHƯƠNG TRÌNH
Phân tích đánh giá một thuật toán
Phân tích chương trình có lời gọi thủ tục
Phân tích chương trình không có lời gọi thủ tục
Bài tập chương 6

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

CĐR9

CĐR10

CĐR7

x

CĐR6

x

CĐR5

x
x

CĐR4

x
x

CĐR3

x

CĐR2

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra bài tập cá nhân/nhóm giữa
học kỳ
Thi cuối học kỳ

CĐR1

Hình thức đánh giá

CĐR8

14. Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
1

Tên chỉ tiêu
Điểm thành phần 1

2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

-

Cách thức đánh giá
Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra cá nhân giữa học kỳ
Thời gian báo cáo các nhóm 90 phút
Kiển tra viết tự luận 60 phút
Thi viết tự luận cuối học kỳ
Thời gian làm tự luận 60 phút
Tổng

Trọng số
20%
20%
60%
100%

Bảng tiêu chí đánh giá:
STT

Nội dung

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 3

Giữa kỳ

1

Otomat hữu hạn

2

Máy Turing

3

Otomat đẫy
xuống

4

Văn phạm

Các khái niệm, định Ngôn ngữ đoán nhận
nghĩa (1.0 điểm)
OHD, OHKD (1.0
điểm)
Các khái niệm, định Ngôn ngữ đoán nhận tinh toán bởi máy
nghĩa (1.0 điểm)
máy turing, (2.0 điểm) Turing (1.0 điểm)
Các khái niệm, định Ngôn ngữ đoán nhận
nghĩa (1.0 điểm)
máy ODX, (1.0 điểm)
(2.0 điểm)
Các khái niệm vè văn Phân biệt về các văn
phạm (1.0 điểm)
phạm (1.0 điểm)
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Tổng:

10 điểm

4.0

5.0

1.0

Cuối kỳ

1

Otomat hữu hạn
(1.0 điểm)

2

Otomat đẫy
xuống (2.0 điểm)

3

Máy Turing (3.0
điểm)

4
5

6

Văn phạm (1.0
điểm)
Lí thuyết độ phức Các cách xác định độ
phức tạp tổng quát (1.0
tạp tính toán
(2.0 điểm)
điểm)
Phân biệt các cách xác
Thời gian thực
định thuật toán(1.0
hiện thuật toán
điểm)
(1 điểm)

Vận dụng giải bài tập
OHD,OHKD
(1.0 điểm)
Vận dụng giải bài tập
ODX (1.0 điểm)
Vận dụng giải bài tập
Máy Turing (1.0
điểm)
Nhận dạng văn phạm
(1.0 điểm)
Xác định độ phức tạp
của Máy Turing (1.0
điểm)
Xác định thời gian
thực hiện một thuật
toán về các máy (1.0
điểm)
5.0

Xây dựng máy
ODX (1.0 điểm)
Xây dựng máy
Turing (1 điểm)

10 điểm
3.0
2.0
Tổng
Chú ý: Triển khai: (thống nhất từ đầu học kỳ)
* Nếu làm nhóm: Nhóm có thể chọn một trong hai phương án – chọn ngẫu nhiên 1 thành viên trong
nhóm để báo cáo, lấy điểm cho cả nhóm hoặc kiểm tra riêng lẽ từng thành viên
* Báo cáo: Phần báo cáo chiếm 70-80%, đánh giá báo các khác đạt chất lượng cao được 20-30%,
mỗi câu hỏi tốt được 10%

32. HỆ ĐIỀU HÀNH
Số tín chỉ:
3 Tín chỉ (2 lý thuyết – 1 thực hành, thảo luận)
Bộ môn/Khoa phụ trách:
Mạng máy tính – Khoa Tin học
Mã môn học:
Dành cho các ngành: Cử nhân Công nghệ thông tin – Sư phạm Tin học
1. Mô tả học phần:
- Mô tả các điểm chính yếu của hệ điều hành
- Vai trò và năng lực của hệ điều hành trong hệ thống máy tính.
- Những vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế hệ điều hành cũng như những tiếp cận
khác nhau được dùng để phân tích và giải quyết những vấn đề đó.
- Xem xét những chiến lược hệ điều hành phổ biến và cách chúng tác động đến những
dịch vụ của các hệ điều hành hiện đại.
2. Các môn học tiên quyết
- Kiến trúc máy tính, Lâp trình nâng cao.
3. Mục tiêu môn học
3.1.Mục tiêu chung
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Học xong môn này, sinh viên có được
-

Kiến thức
Hiểu được vai trò của hệ điều hành và cơ chế hoạt động của hệ điều hành.
Cách thiết kế hệ điều hành
Cách ứng dụng các cơ chế trong việc thiết kế các hệ điều hành hiện đại.

• Kĩ năng
- Trình bày cách thiết kế hệ điều hành rõ ràng và đúng quy cách.
- Tổ chức các ứng dụng trên hệ điều hành một cách tôi ưu.
•

Thái độ
Yêu thích môn học và tính tự học cao.

3.2.Mục tiêu khác
Xây dựng tác phong làm việc khoa học của một nhà thiết kế hệ điều hành.
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học
4.1.Nội dung chi tiết môn học
Chương 1: Giới thiệu chung
1.1 Giới thiệu
1.2 Hệ điều hành là gì?
1.3 Phân loại hệ điều hành
1.3.1 Hệ thống mainframe
1.3.2 Hệ để bàn (Desktop system)
1.3.3 Hệ đa xử lý
1.3.4 Hệ phân tán
1.3.5 Hệ thống nhóm (Clustered System)
1.3.6 Hệ thời gian thực
1.3.7 Hệ cầm tay
Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành
2.1 Các thành phần hệ điều hành.
2.2 Các dịch vụ hệ điều hành
2.3 Lời gọi hệ thống (System call)
2.4 Các chương trình hệ thống
2.5 Cấu trúc hệ thống
2.6 Máy ảo.
Chương 3: Tiến trình - Process
3.1. Khái niệm tiến trình
3.2. Lập lịch tiến trình
3.3. Thao tác trên tiến trình
3.4. Giao tiếp liên tiến trình
Chương 4: Lập lịch CPU – CPU Scheduler
4.1. Các khái niệm cơ bản
4.2. Các tiêu chuẩn lập lịch
4.3. Các giải thuật lập lịch
4.4. Lập lịch đa xử lý
4.5. Lập lịch thời gian thực
4.6. Đánh giá giải thuật
Chương 5: Bế tắc - Deadlock
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5.1. Mô hình hệ thống
5.2. Đặc điểm deadlock
5.3. Các phương pháp xử lý deadlock
5.3.1. Ngăn chặn deadlock
5.3.2. Phát hiện Deadlock
5.3.3. Phục hồi Deadlock
Chương 6: Quản lý bộ nhớ - Memory Management
6.1. Giới thiệu.
6.2. Hoán vị bộ nhớ.
6.3. Cấp phát bộ nhớ liên tục
6.4. Cấp phát không gian liên tục
6.5. Phân trang theo yêu cầu
6.6. Thay thế trang
6.7. Cấp phát khung trang
Chương 7: Quản lý hệ thống tập tin – Files Management
7.1. Khái niệm tập tin
7.2. Các phương pháp truy xuất
7.3. Hệ thống tập tin
7.3.1. Cấu trúc hệ thống tập tin
7.3.2. Cài đặt hệ thống tập tin
7.3.3. Gắn hệ thống tập tin
7.3.4. Chia sẻ tập tin
7.3.5. Bảo vệ
7.4. Thư mục
7.4.1. Cấu trúc thư mục
7.4.2. Cài đặt thư mục
7.5. Các phương pháp cấp phát
7.6. Quản lý không gian trống
Chương 8: Quản lý hệ thống vào ra – I/O System Management
8.1. Các khái niệm cơ bản
8.2. Phần cứng nhập/xuất
8.3. Giao diện nhập/xuất ứng dụng
8.4. Hệ thống con nhập/xuất của nhân (kernel I/O subsystem)
8.5. Chuyển nhập/xuất tới hoạt động phần cứng
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Tên chương
Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Cấu trúc hệ điều
hành
Chương 3: Tiến trình
Chương 4: Lập lịch CPU
Chương 5: Bế tắc
Chương 6: Quản lý bộ nhớ
Chương 7: Quản lý hông thống
tập tin
Chương 8: Quản lý hệ thống
vào ra
Tổng cộng

1

1

Tài liệu học
tập, tham
khảo cần
thiết
1, 2,3,4,5,6

2

1

1, 2,3,4,5,6

Số tiết lý
Số tiết
thuyết thực hành

Số tiết
thảo
luận

Tự học
(Elearning)

2
3
3
3

3
6
6
5

1
2
2
1

1, 2,3,4,5,6
1, 4, 5, 6
1, 4, 5, 6
1, 2,3, 4, 5, 6

3

5

1

1, 2, 3, 4, 5, 6

3

5

1

1, 2, 3, 4, 5, 6

20

30

10
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5. Tài liệu
5.1. Bài giảng và giáo trình chính:
[1] Bài giảng Hệ điều hành – Đoàn Duy Bình.
Các tài liệu tham khảo:

5.2.

[2] Hà Quang Thụy, Giáo trình nguyên lý hệ điều hành, NXB Khoa học kỹ thuật,
2005
[3] Lê Khắc Nhiên Ân, Hoàng Kiếm, Giáo trình Nhập môn hệ điều hành, Đại học
Khoa học Tự nhiên, 2003.
[4] Trần Hạnh Nhi, Hoàng Kiếm, Giáo trình hệ điều hành nâng cao, Đại học Khoa
học Tự nhiên,1999.
[5] William Stalling, Operating Systems: Internals and Design Principles, Sixth
Edition, Prentice Hall, 2008
[6] Silberschatz, Galvin, Gagne, Operating System Concepts, John Wiley & Sons,
2003
[7] Tham khảo thêm tại các trang Web sau:
www.williamstallings.com
www.awl.com/cs
6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.
Hình thức

Hệ số

• Bài tập lớn hoặc kiểm tra

:

0.4

• Thi kết thúc học phần

:

0.6

33. CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh) :
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
:
Trình độ
:
Học phần điều kiện học trước:
Mô tả học phần:

ADVANCED DATABASE
3 tín chỉ (2 TC lý thuyết, 1 TC thực hành)
Đại học
Cơ sở dữ liệu

Học phần trình bày tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, nghiên cứu bài toán xử lý vấn
tin tập trung, vấn đề tương tranh trong xử lý giao tác để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
Tiếp theo, học phần cung cấp các nguyên lý và kỹ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, nghiên
cứu bài toán đảm bảo đồng bộ hoá, quản lý giao tác và xử lý vấn tin phân tán.
Học phần cũng giới thiệu đến người học một số chủ đề hiện đại như các phương pháp mô hình
hoá dữ liệu mới như Anchor Modeling và FCO-IM; khung nhìn thực, memory-storage database,
các HQT CSDL NoSQL, đánh giá hiệu năng của hệ cơ sở dữ liệu.

7.

Mục tiêu của học phần:
Mã mục
TT

tiêu của

Tên mục tiêu

học
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phần
1

MT1

Trang bị kiến thức về cơ sở dữ liệu ở mức nâng cao, cơ sở dữ liệu
phân tán.
Nhận thấy tầm quan trọng của giao tác và phân loại giao tác, thực

2

MT2

hiện xử lý các vấn đề tương tranh khi các giao tác thực hiện đồng
thời.

3

MT3

4

MT4

Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán áp dụng các phương pháp phân
mảnh và các thuật toán tối ưu hóa thực thi vấn tin.
Tiếp cận với một số chủ đề về cơ sở dữ liệu hiện đại.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
Mã

Tên chuẩn đầu ra

CĐR
CĐR1
CĐR2
CĐR3
CĐR4

Trình bày được các vấn đề tổng quan và chuyên sâu về cơ sở dữ
liệu
Nêu các nguyên tắc tối ưu tổng quát để xử lý vấn tin và áp dụng
với biểu thức đại số quan hệ, với câu lệnh SQL
Liệt kê và mô tả các tính chất của giao tác; phân loại được giao
tác.
Phát hiện và giải quyết được các vấn đề khi các giao tác được
thực hiện đồng thời có tranh chấp dữ liệu
Minh họa, cài đặt, thiết kế kịch bản cho sự hoạt động của các giao

CĐR5

tác và xử lý các vấn đề tương tranh như thế nào trong hệ quản trị
cơ sở dữ liệu cụ thể

CĐR6

Phân biệt, so sánh cơ sở dữ liệu phân tán và cơ sở dữ liệu tập
trung
Phát biểu các kỹ thuật hỗ trợ quản lý dữ liệu phân tán như phân

CĐR7

mảnh và nhân bản, đồng bộ hoá, xử lý tương tranh và khôi phục
sau sự cố

CĐR8
CĐR9

Thiết kế được CSDL phân tán và kịch bản sử dụng trong một
HQT CSDL cụ thể
Cài đặt một số mô hình dữ liệu hiện đại như Anchor modeling và
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FCO-IM bằng nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu
CĐR10
CĐR11

Sử dụng được khung nhìn thực, CSDL in-memory, HQT CSDL
NoSQL cũng như phân tích, đánh giá để lựa chọn phương án.
Triển khai đánh giá được hiệu năng của HQT CSDL theo TPC

CĐR10

CĐR11

CĐR8

CĐR7

CĐR6

CĐR5

CĐR4

x

x

x

x

2

x

x

3

x
x

x

x

4

x
x

x

5
9.

CĐR9

1

CĐR3

Chương

CĐR2

CĐR1

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

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

Lý
thuyết

1

Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ
liệu quan hệ

Thực
hành/ thảo
luận(*)

4

eLearning

Chương

Tổng
số

2/0

4

2

Xử lý vấn tin tập trung

6

3

2/1

9

3

Giao tác và tính toàn vẹn

6

3

2/1

9

4

Cơ sở dữ liệu phân tán

6

3

2/1

9

5

Một số chủ đề hiện đại

8

6

2/2

14

Tổng

30

15

10/5

45

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế x 2.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
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11.1. Giáo trình chính:
TL1. Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database Management Systems (4th edition),
McGraw-Hill Education, 2003.
TL2. Lê Văn Sơn, Hệ tin học phân tán, NXB Đại học Quốc gia thành phố HCM, 2002.
TL3. Khoa Tin học, Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao, lưu hành nội bộ.

11.2. Tài liệu tham khảo:
TK1. Trần Quốc Chiến, Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao, Đại học Đà Nẵng, 2008.
TK2. Nguyễn An Tê: Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu , Khoa CNTT Trường Đại học KHTN,
ĐHQG TP.HCM 1996.
TK3. Nguyễn Bá Tường, Cơ sở dữ liệu – Lý thuyết & Thực hành, NXB Khoa học và kỹ thuật,
2001.
TK4. M. Tamer Ezsu, Patrick Valduriez: Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu phân tán, NXB Thống
kê 1999.
TK5. J. Date, An Introduction to database systems, 7th edition, Addion Wesley Longman Inn.,
2000.
TK6. Fred R. McFadden, Jeffrey A. Hoffer, Modern Database Management, The
Benjamin/Cummíng Publishing Company, 1994.
TK7. Jeffrey D. Ullman, Principle of Database systems, Galgotia Publications pvt. Itd, New
Delhi, 1989.
TK8. Elias M. Awad, Malcolm H. Gotterer, Database Management, Boyd & Fraser Publishing
Company, Massachusetts 1992.

12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:

1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
CSDL và hệ thống tệp tin
Các chức năng của HQT CSDL
Tổ chức điển hình của một HQT CSDL
Kiến trúc
Các cấu trúc bộ nhớ ngoài, các phương pháp tổ chức chỉ mục
Lưu trữ quan hệ
Các chỉ mục
CHƯƠNG 2
XỬ LÝ VẤN TIN TẬP TRUNG

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.4.

Tổng quan về xử lý vấn tin
Bài toán xử lý vấn tin
Các nguyên tắc tối ưu tổng quát
Mô tả đặc trưng của thể xử lý vấn tin
Ước lượng tích đề các
Trường hợp bộ nhớ chính chứa đủ một quan hệ
Trường hợp bộ nhớ chính không chứa đủ một quan hệ
Cận dưới chi phí truy xuất khối
Tối ưu hoá phép chọn
Tối ưu hoá phép nối
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2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.5.
2.6.

3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.

Chi phí kết xuất phép nối
Phương pháp chọn trên tích
Phương pháp sắp nối
Nối nhờ một chỉ mục
Nối nhờ hai chỉ mục
Thuật toán nối đa dòng
Phân rã vấn tin
Các thuật toán tối ưu hoá thực thi câu vấn tin
CHƯƠNG 3
GIAO TÁC VÀ TÍNH TOÀN VẸN
Giao tác và phân loại giao tác
Ràng buộc toàn vẹn
Giao tác và vấn đề tương tranh
Các vấn đề tương tranh
Các kỹ thuật xử lý tương tranh
Các mức cô lập và vấn đề tương tranh
Các giao tác và phục hồi dữ liệu
Nhật ký và ghi nhớ trung gian
Các kiểu phục hồi dữ liệu
CHƯƠNG 4
CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán
Khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán
Mô hình kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán
Kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán
Lưu trữ dữ liệu trên HQT CSDL PT
Phân mảnh
Nhân bản
Quản trị danh mục phân tán
Xử lý các truy vấn phân tán
Các thuật toán nối
Biên dịch phân tán các truy vấn
Quản trị các giao tác và quá trình đồng bộ hoá
Khởi động lại sau sự cố
Tính độc lập của dữ liệu phân tán
Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán
Các chiến lược thiết kế
Các vấn đề thiết kế
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HIỆN ĐẠI
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5.1.

Anchor modeling

5.2.

FCO-IM

5.3.

Khung nhìn thực

5.4.

Cơ sở dữ liệu in-memory

5.5.

HQT CSDL NoSQL

5.6.

Đánh giá hiệu năng

CĐR8

CĐR9

CĐR10

CĐR11

x

x

x

x

CĐR6

x

CĐR5

x

CĐR4

x

CĐR3

x

CĐR2

x

CĐR1

CĐR7

14. Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

Hoàn thành bài tập được giao.

x

x

x

x

x

x

Kiểm tra tự luận giữa học kỳ

x

x

x

x

x

x

x

Thi tự luận/vấn đáp cuối học kỳ

x

x

x

x

x

x

x

Hình thức đánh giá

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

TT

Cách thức đánh giá

Tên chỉ tiêu

1

Điểm thành phần 1

2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

Việc hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra tự luận giữa học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 60 phút
Thi tự luận/vấn đáp cuối học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 90 phút
Tổng

Bảng tiêu chí đánh giá
STT
Nội dung
1
(chọn
1
trong
3)

CSDL và hệ
thống tệp tin
(1.0 điểm)
Các chức năng
của HQT CSDL
(1.0 điểm)
Tổ chức điển
hình của một

số
20%
20%

60%
100%

Mức độ 1
Mức độ 2
GIỮA KỲ
Khái niệm
So sánh ưu
(0.25)
nhược khi sử
dụng CSDL/ hệ
thống tệp tin
(0.75)
Liệt kê, định
Cho ví dụ (0.5)
nghĩa (0.25)
Vẽ sơ đồ (0.25)

Trọng

Giải thích ưu
nhược của chỉ
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Mức độ 3

Phân tích mối
liên hệ giữa các
chức năng
(0.25)
Phân tích mối
liên hệ với các

2

3

4

5

6

7

8

Tổng

HQT CSDL
(1.0 điểm)
Ràng buộc toàn
vẹn
(1.0 điểm)
Giao tác và phân
loại giao tác
(1.0 điểm)
Các vấn đề tương
tranh
(chọn 2 trong 4
vấn đề)
(3 điểm)
Các kỹ thuật xử
lý tương tranh
(thưởng 1 điểm)
Xử lý tương
tranh bằng khoá
chốt
(4 điểm)

•

Định nghĩa 4
vấn đề (1.0)

Nội dung

Định nghĩa 4
vấn đề dưới
dạng kịch bản
(1.0)

Cho ví dụ thực
tiễn (1.0)

Cho ví dụ giao
tác lồng (0.25)

Phân tích ưu,
nhược (0.5)
Cho ví dụ
(0.25)

Phân tích giao
thức phong toả
2 pha (0.25)

Ví dụ thực tiễn
(1.0)

Dùng các mức
cô lập để giải
quyết các vấn
đề tương tranh
dưới dạng kịch
bản (1.0)
Chương trình
chạy được (0.5)

Liệt kê thư viện, Giải thích cách
lớp… (0.25)
thức (0.25)

Nhật ký và ghi
Cho ví dụ (0,5)
nhớ trung gian
Các kiểu phục
hồi dữ liệu (0,5)
3.5
3.75
CUỐI KỲ
•

SV chọn chủ đề

•

GV giảng sơ bộ

2.75

GV hỗ trợ trong suốt quá trình SV thực hiện
•

STT

chức năng
(0.25)

Liệt kê các kỹ
thuật, nêu khái
niệm (0.5)
Định nghĩa hỗn
hợp giao tác
Định nghĩa lịch
thực thi
Phát biểu giao
thức phong toả
2 pha
(thưởng 0.5)
Dùng khoá chốt
giải quyết các
vấn đề tương
tranh dưới dạng
kịch bản (1.0)

Lập trình dùng
mức cô lập để
giải quyết vấn đề
tương tranh
(thưởng 1.0)
Giao tác và phục
hồi dữ liệu
(thưởng 1 điểm)
10

Định nghĩa
(0.25)
Phân loại (0.25)
Định nghĩa
Tính chất (0.25)

mục, cho ví dụ
(0.5)
Cho ví dụ các
loại ràng buộc
toàn vẹn (0.5)
Cho ví dụ thực
tiễn (0.5)

Báo cáo cuối kỳ

Mức độ 1
(3.5 điểm)

Mức độ 2
(3.5 điểm)
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Mức độ 3
(3.0 điểm)

1.

Tối ưu hoá truy
vấn

Lý thuyết căn
bản về xử lý
vấn tín
Phát biểu các
trường hợp tối
ưu hoá
Lý thuyết
Tìm hiểu 1
HQT CSDL cụ
thể
Lý thuyết
Tìm hiểu công
cụ
Lý thuyết
Tìm hiểu công
cụ
Lý thuyết căn
bản
Tìm hiểu cho
một HQT
CSDL có hỗ trợ
KNT
Lý thuyết
Tìm hiểu công
cụ

Cho ví dụ tối ưu
hoá biểu thức
đại số quan hệ;
phân tích

2.

CSDL phân tán

3.

Anchor
Modeling

4.

FCO-IM

5.

Khung nhìn thực

6.

Memory-storage
database (inmemory)

7.

HQT CSDL
NoSQL

Lý thuyết
Tìm hiểu công
cụ

Cài đặt

8.

Đánh giá hiệu
năng HQT
CSDL dùng TPC

Chọn 1 tiêu
chuẩn TPC: lý
thuyết

Phân tích quá
trình chuẩn bị
và quá trình
đánh giá

Cài đặt, triển
khai phân
mảnh, đồng bộ
Thiết kế mô
hình, CSDL
quan hệ
Thiết kế cho bài
toán cụ thể
Cài đặt cụ thể
Trình bày một
thuật toán cập
nhật thông qua
ví dụ
Cài đặt cụ thể,
trình diễn hoạt
động

Cho ví dụ áp
dụng với câu
lệnh SQL; phân
tích và đề xuất
kinh nghiệm khi
viết lệnh SQL
Thực nghiệm
truy vấn, đồng
bộ
Thực nghiệm sử
dụng CSDL
Thực nghiệm để
chỉ ra ưu điểm
của FCO-IM
Phân tích thực
nghiệm để chỉ
ra ưu, nhược khi
sử dụng KNT
Đề xuất lựa
chọn sử dụng
Phân tích ưu
nhược, đề xuất
lựa chọn sử
dụng
Phân tích ưu
nhược
Đề xuất lựa
chọn sử dụng
Dùng một công
cụ có sẵn để
đánh giá, so
sánh…

Chú ý: Triển khai: (thống nhất từ đầu học kỳ)
* Nếu làm nhóm: Nhóm có thể chọn một trong hai phương án – chọn ngẫu nhiên
1 thành viên trong nhóm để báo cáo, lấy điểm cho cả nhóm hoặc kiểm tra riêng lẽ
từng thành viên
* Báo cáo: Phần báo cáo chiếm 70-80%, đánh giá báo các khác đạt chất lượng
cao được 20-30%, mỗi câu hỏi tốt được 10%

34. THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh)
Mã học phần
Khối lượng học tập
Trình độ
Học phần tiên quyết
Mô tả học phần:

: WEB DESIGN AND PROGRAMMING
:
: 3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
: Đại học.
: LẬP TRÌNH JAVA NÂNG CAO
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Học phần này tập trung vào việc làm rõ các khái niệm, nguyên lý và kỹ thuật cơ bản trong
vấn đề thiết kế và lập trình các ứng dụng chạy trên nền tảng web. Cụ thể môn học sẽ trang bị
cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao, định hướng sử dụng các công nghệ mới và áp
dụng được các framework tiên tiến trong việc phân tích thiết kế, viết mã và triển khai trong
việc xây dựng ứng dụng chạy trên nền web bằng việc kết hợp các ngôn ngữ kịch bản
javascript, JQuery và Java Spring Framework.
Introduction
This module concentrates on clarifying basic concepts, principles and techniques to design
and program applications running on web-based. In detail, the course provides students with
essential and advanced knowledge. Besides, students are oriented to use up-to-date
technologies in order to apply advanced frameworks to analysis, design, code and deploy
applications running on web-based by combining Javascript, JQuery and Java Spring
Framework.

7.

Mục tiêu của học phần:
TT

Mã mục
tiêu

1.

MT1

2.

MT2

3.

MT3

4.

MT4

5.

MT5

Tên mục tiêu
Sử dụng được môi trường, công cụ phát triển phần mềm, các framework
hiện đại phục vụ riêng cho lập trình web.
Được tiếp cận sử dụng các môi trường phát triển phần mềm hiện đại.
Người học có khả năng phân tích thiết kế, triển khai và tổ chức mã
nguồn một dự án đơn giản theo yêu cầu.
Xây dựng được một ứng dụng có tương tác với người dùng thông qua
giao diện đồ họa trên nền web sử dụng các công nghệ liên quan đến
JQuery và Spring Framework 4.
Môn học được trang bị hệ thống tài liệu tham khảo và các ví dụ minh
họa có sự liên kết chặt chẽ với nhau cho người học có cái nhìn tuần tự,
chi tiết cách thức xây dựng một sản phẩm ngay từ những dòng lệnh đầu
tiên.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT

Mã CĐR

1

CĐR 1

2

CĐR 2

3

CĐR 3

4
5

CĐR 4

6

CĐR 6

7

CĐR 7

CĐR 5

Tên chuẩn đầu ra
Sử dụng thành thạo các môi trường phát triển tích hợp để lập trình các
ứng dụng web.
Hiểu và áp dụng được mẫu Dependence Injection trong lập trình.
Nắm bắt được các tư tưởng thiết kế giao diện người dùng trên môi
trường Internet.
Hiểu được cách thức vận hành của mã nguồn bên phía máy chủ.
Có khả năng viết mã kịch bản xử lý các yêu cầu bên phía máy khách.
Sử dụng được Spring Framework trong việc xử lý các vấn đề liên quan
đến nghiệp vụ
Hiểu rõ cơ chế và định nghĩa được các API bên phía máy chủ.
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Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và nội dung (chương) học phần:
Chương

CĐR1

CĐR2

CĐR3

CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

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

Chương
thứ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Số tiết tín chỉ
Thực
Lý
hành/ Tổng
thuyết
thảo
số
(*)
luận
3
2
5
6
4
10
6
3
9
3
2
5
6
2
8
4
2
6
2
2
30
15
45

Tên chương

Tổng quan về lập trình Javascript
Lập trình JQuery
Thiết kế và lập trình giao diện với JQuery-UI
Ajax, JSON và Restful API
Cơ bản về Spring framework
Spring framework trên nền tảng web
Lập trình back-end với Spring framework
Tổng

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế × 2.

Hình thức tổ chức dạy học Elearning
Tên chương

Lý
thuyết

Thực
hành

Bài tập

Tài liệu học tập,
tham khảo

(3)
4

Tự học
(Elearning)
(4)
1

(1)
Chương 1 : Tổng quan về
lập trình Javascript
Chương 2 : Lập trình
JQuery
Chương 3 : Thiết kế và lập
trình giao diện với JQueryUI
Chương 4 : Ajax, JSON và
Restful API
Chương 5 : Cơ bản về

(2)
2

(5)
1

(6)
Tài liệu 1 chương 1

2

5

2

2

Tài liệu 1 chương 2

2

4

1

1

Tài liệu 1 chương
3,4,5

2

4

1

1

Tài liệu 1 chương 6

1

4

1

1

Tài liệu 2 chương 1
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Spring framework
Chương 6 : Spring
framework trên nền tảng
web
Chương 7 : Lập trình backend với Spring framework
TỔNG

1

4

1

1

Tài liệu 2 chương
2,3,4

2

5

2

2

Tài liệu 2 chương
6,7,8

12

30

9

9

10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1.
Giáo trình chính:
11.2. Tài liệu tham khảo và bài tập:
TK1. Mike Murach, Zak Ruvalcaba, Javascript and JQuery, Mike
Murach & Associates, 2012.
TK2. Cay Horstmann, Spring in action, Manning, 2015.
12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:

Mục

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH JAVASCRIPT
Giới thiệu về ứng dụng web
Làm việc với Javascript
Đối tượng, hàm và sự kiện trong javascript
Kiểm tra và gỡ rối trong javascript
Tương tác DOM với Javascript
CHƯƠNG 2
LẬP TRÌNH JQUERY

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Làm việc với JQuery
Hiệu ứng với JQuery
Sử dụng DOM với JQuery
Làm việc với form và soát dữ liệu nhập
Tạo mới một plugins với JQuery
CHƯƠNG 3
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VỚI JQUERY
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3.1.
3.2.
3.3.

Lập trình với các viện đồ hoạ
Lập trình widget với JQuery
Các tương tác đồ hoạ và hiệu ứng trong JQuery
CHƯƠNG 4
AJAX, JSON VÀ RESTFUL API

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Giới thiệu về AJAX
Lập trình AJAX với JQuery
Định dạng dữ liệu chuẩn json với JQuery
Giới thiệu về restful API
CHƯƠNG 5
CƠ BẢN VỀ SPRING FRAMEWORK 4

5.1.

Tổng quan về Spring Framework 4

5.2.

Các thành phần cơ bản trong Spring framework

5.3.

Lập trình với Beans

5.4.

Các vấn đề nâng cao trong lập trình Spring framework

5.5.

Lập trình AOP
CHƯƠNG 6
SPRING FRAMEWORK TRÊN NỀN TẢNG WEB

6.1.

Xây dựng ứng dụng web bằng Spring framework

6.2.

Lập trình với tầng View

6.3.

Các vấn đề nâng cao với Spring MVC

6.4.

Làm việc với Spring Web Flow
CHƯƠNG 7
LẬP TRÌNH BACKEND VỚI SPRING FRAMEWORK

7.1.

Lập trình cơ sở dữ liệu với Spring và JDBC

7.2.

Toàn vẹn dữ liệu với Spring ORM

7.3.

Tạo bản lưu dữ liệu với Spring

7.4.

Các phương pháp bảo mật trong Spring

7.5.

Tạo Resful API với Spring MVC

7.6.

Truyền thông điệp trong Spring

14. Đánh giá học phần:
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Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
Tên chỉ tiêu
1 Điểm thành phần 1
2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

-

Cách thức đánh giá
Hoàn thành bài tập cá nhân
Kiểm tra thực hành giữa học kỳ
Thời gian làm bài thực hành 60 phút
Thi thực hành cuối học kỳ
Thời gian làm bài thực hành 90 phút
Tổng

Trọng số
20%
20%
60%
100%

16. Quy tắc đánh giá sinh viên
STT
1

Nội
dung
Tư duy

Mức 1

Mức 2

- Phân tích yêu cầu theo
tư duy hướng đối tượng

Phân tích thiết kế
- Xác định đối tượng và
thông điệp giữa các đối
tượng

- Đặt tên biến, phương
thức, lớp theo chuẩn

2

Lập
trình

Mô hình 3 tầng
- Tổ chức mã nguồn
theo mô hình 3 tầng

- Có chú thích chi tiết

Mức 3

10
- Thiết kế lớp

- Định dạng chuẩn

Phân tích và tổ chức mã nguồn
MVC
Mô hình web API
- Tổ chức mã nguồn
- Tổ chức mã nguồn
theo mô hình MVC
theo MVC sử dụng
Restful API

- Sử dụng được
javascript làm ngôn ngữ
lập trình kịch bản
- Biết cách tương tác
với DOM bằng
javascript
- Nắm vững các thẻ, các
thành phần đồ hoạ cơ
bản và nâng cao của
HTML/CSS
- Nắm được kỹ thuật
AJAX cơ bản
- Sử dụng AJAX triệu
gọi hàm từ xa

Lập trình máy khách
- Sử dụng JQuery
- Sử dụng các thành
phần đồ hoạ của
JQuery-UI
- Tổ chức mã nguồn
html theo jade
- Biết cách sử dụng thư
viện AJAX trong
JQuery
- Thiết kế và lập trình
chương trình vận hành
với các kích cỡ màn
hình khác nhau.

Lập trình máy chủ
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Điểm

10

40
- Sử dụng JQuery để
truy xuất đến các API
từ phía máy chủ.
- Tổ chức css theo định
dạng scss/sass
- Biết sử dụng công cụ
kiểm tra quy ước viết
mã trong lập trình
- Biết cách sử dụng các
công cụ kiểm thử phần
mềm ở mức độ giả lập
tính năng.

30

- Nắm vững lý thuyết về
lập trình AOP
- Hiểu rõ và áp dụng
được Spring Beans
- Viết mã Beans bằng
tệp tin Java.
- Tạo view bằng cách sử
dụng html và jsp
- Truyền dữ liệu giữa
view và model
- Cấu hình thư viện
Spring Web Flow
- Sử dụng các biểu thức
cơ bản trong Spring để
ngăn chặn một truy xuất
- Tạo controllers để xử
lý tài nguyên REST
- Truyền thông điệp
giữa máy chủ và máy
khách sử dụng JMS

3

Tổ
chức
dữ liệu
Tổng

- Hiểu rõ cơ chế hoạt
động của Spring AOP
-Nắm bắt được cơ chế
Dependence Injection
- Khai báo và viết mã
Beans bằng xml.
- Tạo view bằng cách sử
dụng Apache Tiles
- Kiểm tra dữ liệu khi
nhập từ form
- Cấu hình thư viện JSPready
- Tạo mới Web Flow
trong Spring bao gồm
các thành phần : trạng
thái, quá trình chuyển
đổi và luồng dữ liệu.
- Xác thực người dùng
- Biểu diễn dữ liệu đã
qua xử lý dưới định
dạng XML, JSON
- Truyền thông điệp
bằng cách sử dụng
Spring AMQP
Lập trình với cơ sở dữ liệu
- Biết cách thức truy
- Sử dụng Spring JDBC
xuất thông qua mô hình Templates để làm việc
DAO
với cơ sở dữ liệu

- Tạo view bằng cách
sử dụng Thymeleaf
- Định nghĩa được mẫu
trong Thymeleaf
- Sử dụng được thư
viện JSP trong Spring
- Bảo mật cho Spring
Web Flow.
- Bảo mật tầng view
bằng cách sử dụng thư
viện Spring Security
- Biểu diễn dữ liệu theo
các định dạng khác.
- Truyền thông điệp
bằng cách sử dụng
Websocket với STOMP

30

30

40

10
- Sử dụng Spring JPA
để làm việc với cơ sở
dữ liệu
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35. TRUYỀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
Số tín chỉ: 3 Tín chỉ (2 lý thuyết + 1 bài tập-thực hành)
Bộ môn/Khoa phụ trách: Khoa Tin học
Mã số học phần: 312057
Dạy cho các ngành: Công nghệ thông tin và Sư phạm tin.
1.Mô tả học phần:
Việc xử lý và truyền tin trên các hệ thống truyền tin ngày càng phát triển thì những vấn đề bảo
mật thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Học phần này cung cấp những
kiến thức cơ bản giúp cho người học hiểu được quá trình truyền – nhận tin từ thông tin gốc.
Trên cơ sở các kết quả toán học về số nguyên, số nguyên tố và các phép toán đồng dư… lý
thuyết mật mã học hiện đại phát triển. Từ đó người học có thể xây dựng các ứng dụng bảo mật
chống lại những kẻ tấn công vào nguồn tài nguyên thông tin
Nội dung gồm 2 phần:
Phần 1: Truyền tin
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- Đo thông tin: lượng hóa thông tin, lượng tin trung bình của nguồn tin, lượng thông tin
tương hỗ giữa 2 nguồn tin.
- Kênh truyền tin: Các thành phần trong cơ bản hệ thống truyền tin
- Sửa lỗi: Để giảm thiểu số lỗi khi truyền thông tin trên kênh có nhiễu, người ta sử dụng
mã chống nhiễu. Phần này đề cập đến một dạng mã chống nhiễu đơn giản nhưng hiệu quả được
sử dụng trong thực tiễn là dạng mã khối tuyến tính M(n,k).
Phần 2: Bảo mật thông tin
- Kiến thức cơ sở toán học: Các tính chất cơ bản của số nguyên, phép đồng dư được làm
cơ sở trong các phép mã hóa.
- Bảo mật thông tin: Nhằm ngăn chặn không cho người lạ trích chọn thông tin và đảm
bảo người gửi không thể phủ nhận thông điệp do mình gửi, chúng ta sử dụng các hệ mã sau để
đạt mục đích an toàn thông tin.
Hệ mã khóa bí mật: mã theo chữ, mã khối, mã ma trận, DES…
Hệ mã khóa công khai: Diffie Hellman, ElGamal, RSA.
Xây dựng một số ứng dụng: Chứng thực thông tin, chữ ký điện tử, hệ thống n thành viên,
thương mại điện tử.
2. Điều kiện tiên quyết:
- Tin đại cương chuyên.
3. Mục tiêu môn học
Học xong môn này, sinh viên có được:
-

Kiến thức

-

Cung cấp các vấn đề cơ bản của CNTT trong lĩnh vực truyền tin: Lượng hóa thông tin,
mã hóa để truyền tin, nhiễu và sửa lỗi trên đường truyền. Từ đó giúp người học hiểu được
quá trình truyền và nhận tin từ thông tin gốc.

-

Kiến thức về bảo mật thông tin dựa trên các kết quả toán học về số nguyên tố, số nguyên
với các phép toán đồng dư.

-

Một số phương pháp bảo mật thông tin và ứng dụng của chúng.

•

Kĩ năng

-

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal/C/Java và các hệ mã khóa để xây dựng các phần mềm
bảo mật dữ liệu.

•

Thái độ

-

Nhận thức được tầm quan trọng của thông tin để triển khai các phương pháp bảo vệ cho
phù hợp với yêu cầu thực tế.
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4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể :
Phần 1: Truyền tin
Chương 1: Đo thông tin
1.1. Độ đo lượng thông tin.
1.2. Entropy của nguồn.
1.2.1. Entropy của nguồn rời rạc.
1.2.2. Entropy của nguồn liên tục.
1.3. Lượng thông tin trung bình tương hỗ giữa 2 nguồn tin.
Chương 2: Kênh truyền tin
2.1. Mô hình truyền tin
2.2. Mã hóa
2.3. Kênh truyền tin và dung lượng kênh
Chương 3: Sửa lỗi
3.1. Mã kiểm tra chẵn (lẻ)
3.2. Các mã khối tuyến tính dạng M(n,k)
3.2.1. Mã hóa nhờ ma trận sinh
3.2.2. Ma trận kiểm tra
3.2.3. Ma trận biểu hiện lỗi
3.2.4. Sửa lỗi
Phần 2: Bảo mật thông tin
Chương 4: Kiến thức cơ sở
4.1. Số nguyên
4.2. Biểu diễn số nguyên theo cơ số b
4.3. Đồng dư thức
4.3.1. Định nghĩa
4.3.2. Các tính chất cơ bản
4.4. Các định lý Fermat nhỏ, định Euler, định lý số dư Trung Hoa.
4.5. Các bài toán quan trọng trong lý thuyết số và mã hóa thông tin.
4.5.1. Bài toán tạo số nguyên tố.
4.5.2. Bài toán phân tích ra thừa số nguyên tố
4.5.3. Bài toán logarit rời rạc
Chương 5: Bảo mật thông tin
5.1. Mở đầu
5.2. Hệ mã khóa bí mật
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5.2.1. Mã theo chữ
5.2.2. Mã theo khối
5.2.3. Mã ma trận
5.2.4. Mã hoán vị
5.2.5. Mã kết hợp thay thế - hoán vị
5.2.6. Hệ mã DES/AES
5.2.7. Nhận xét chung về hệ mã khóa bí mật
5.3. Hệ mã khóa công khai.
5.3.1. Các khái niệm cơ bản.
5.3.2. Hệ mã logarithm rời rạc.
5.3.3. Hệ ElGamal.
5.3.4. Hệ RSA
Chương 6: Một số ứng dụng mã hóa thông tin
6.1. Chứng thực thông tin
6.2. Chữ ký số
6.2.1. Khái niệm
6.2.2. Ký bằng ElGamal
6.2.3. Ký bằng RSA
6.3. Hệ thống n thành viên
6.3.1. Định nghĩa mô hình ngưỡng
6.3.2. Định lý
6.3.3. Thuật toán chia sẻ bí mật
6.4. An ninh mạng và thương mại điện tử.
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Tên chương
(1)
Đo thông tin
Kênh truyền tin
Sửa lỗi
Kiến thức cơ sở
Bảo mật thông tin
Một số ứng dụng mã
hóa thông tin
TỔNG

Lý
thuyết

Thực
hành

(2)
2
2
6
6
2
2

(3)

6
6

20

12

Tự học
(Eleaning)
(4)

Bài
tập

Tài liệu học tập,
tham khảo
(6)

6
4

(5)
1
1
4
4
4
4

10

18

5. Tài liệu tham khảo:
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[2],[6]
[2],[6]
[2],[6]
[3]
[1],[4]
[1],[5]

[1]. Nguyễn Xuân Dũng; Bảo mật thông tin: Mô hình và ứng dụng; NXB Thống kê; Tp. Hồ Chí
Minh; 2007.
[2]. Trần Trung Dũng, Nguyễn Thúy Anh; Lý thuyết truyền tin; NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà
Nội; 2007.
[3]. Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc; Giáo trình Mã hóa thông tin; NXB Lao động xã hội;
Tp Hồ Chí Minh; 2004.
[4]. Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc; Mã hóa thông tin với Java tập 1 và 2; NXB Lao
động xã hội; Tp Hồ Chí Minh; 2006.
[5]. Douglar R.Stinson; Cryptography: Theory and Practice; CRC Press; 1995.
[6]. T.M. Cover, Joy A.Thomas; Elements of Information theory; John Wiley and Sons, inc.
Publication; 2006.
6. Phương pháp đánh giá học phần:
Số lần kiểm tra: 2 lần
- Kiểm tra giữa kì

Trọng số: 0.4

- Kiểm tra cuối kỳ

Trọng số: 0.6

36. NHẬP MÔN MÃ NGUỒN MỞ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên tiếng anh
:
OPEN SOURCE CODE
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
:
3 Tín chỉ (2 lý thuyết – 1 thực hành, thảo luận)
Trình độ
:
Đại học
Các môn học tiên quyết
:
Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành.
Mô tả học phần
a. Hệ điều hành mã nguồn mở
b. Giao diện dòng lệnh & lập trình shell
c. Lập trình c (c ++) trên linux
d. Phát triển các ứng dụng trên php & mysql
7.
Mục tiêu của học phần
- Mã nguồn mở đóng một vai trò quan trọng trong kỹ thuật lập trình và đang được khuyến khích phát
triển. Kiến thức về nguồn mở sẽ giúp cho sinh viên hoàn thiện kiến thức và là một công cụ quan
trọng để phát triển phần mềm một cách chủ động. Mã nguồn mở có mối quan hệ mật thiết với các
môn học khác như HDH, kỹ thuật lập trình, mạng, CSDL
- Mục tiêu cần đạt được về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học: Sinh viên có kiến thức về
HDH nguồn mở, có khả năng sử dụng ngôn ngữ shell để lập trình. Sử dụng các công cụ trên Linux
để biên dịch và cài đặt chương trình C (C++). Sinh viên có thể sử dụng công cụ nguồn mở PHP và
MySQL để phát triển các ứng dụng WEB.
Mã mục tiêu
Tên mục tiêu
TT
của học phần
Nắm được các quy định về mã nguồn mở
1
MT1
2

MT2

Thao tác tốt với một hệ điều hành mở
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8.

3

MT3

Lập trình Shell và C trên Linux

4

MT4

Xây dựng được các ứng dụng bằng các công cụ nguồn mở

Chuẩn đầu ra của học phần
Sinh viên sẽ có được kiến thức về những vấn đề liên quan đến việc thiết kế và vận hành mã nguồn
mở. Cụ thể là, sinh viên sẽ có những khả năng:
Mã CĐR của
Tên chuẩn đầu ra
TT
học phần
Phân tích và hiểu được các quy định về mã nguồn mở bởi:
1. Thế nào là mã nguồn mở.
1
CĐR1
2. Phần mềm miễn phí và phần mềm nguồn mở.
3. Các giấy phép khi sử dụng nguồn mở.
4. Các quy định cho từng dạng nguồn mở.
Thao tác tốt với hệ điều hành nguồn mở bằng:
1. Phân biệt và phân loại các chức năng chính của một hệ điều
hành nguồn mở (OS).
2. Xem xét sự phát triển của các hệ điều hành và các các cột mốc
2
CĐR2
trong nghiên cứu hệ điều hành nguồn mở.
3. Kiểm tra các lĩnh vực thiết kế chính đã được góp phần vào
trong sự phát triển của các hệ điều hành nguồn mở.
4. Vận hành tốt với hệ điều hạnh nguồn mở.

Lập trình trên nền tảng hệ điều hành nguồn mở:

CĐR3

3

1. Lập trình Shell.
2. Lập trình C.

Xây dụng các ứng dụng bằng công cụ mã nguồn mở:
4

1. Thiết lập được các Open Source Web Server.
2. Xây dụng được các CSDL trên hệ quản trị CSLD nguồn mở.
3. Xây dụng các ứng dụng dự trên các ngôn ngữ lập trình nguồn mở.
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và nội dung (chương) học phần:
CĐR4

Chương
1.
2.
3.
4.
9.

CĐR1

CĐR2

CĐR3

CĐR4

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

Chương

Tên chương

Lý
thuyết

Thức hành/
Bài tập (*)

Tự học
(Elearning)

Tổng
số

1.

Hệ điều hành mã nguồn mở

3

2

2

2

2.

Giao diện dòng lệnh & lập trình shell

5

3

2

4

3.

Lập trình c(c ++) trên linux

5

5

3

5
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Phát triển các ứng dụng trên nền tảng
nguồn mở

4.

Tổng cộng

7

5

3

8

20

15

10

45

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế × 2.
10.

Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.
11.

Tài liệu học tập
11.1. Bài giảng và giáo trình chính:

[1] Bài giảng mã nguồn mở. – Đoàn Duy Bình.
11.2. Các tài liệu tham khảo:

[2] Giấy phép công cộng GNU Phiên bản 2, tháng 6/1991 Copyright (C) 1989, 1991
Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 021111307, USA
[3] Nguyễn Minh Hoàng, Linux, Lý thuyết và thực hành, NXB Lao động và xã hội,
2002
[4] Nhuyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải, Lập trình Linux – tập 1, NXB Giáo dục ,
2001
[5] Cameron Newham, Bill Rosenblatt, Learning the bash Shell, Second Edition,
Publisher: O'Reilly Pub Date, January 1998 ISBN1-56592-347-2
[6] Nguyễn Trí, Giáo trình lập trình C trên Linux, NXB Giáo dục, 2010
[7] Phạm Hữu Khang, Xây dựng ứng dụng web bằng PHP và MySQL, NXB Mũi Cà
Mau, 2003
12.
13.

Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
Nội dung chi tiết học phần
Mục

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Nội dung

Chương 1: HỆ ĐIỀU HÀNH MÃ NGUỒN MỞ
Mở đầu
Cài đặt HDH LINUX
Cài đặt nhiều HDH trên 1 máy
Linux kernel
Các thao tác cơ bản trên HDDH Linux
Nâng cấp và cài đặt phần mềm dùng RPM
Quản trị người dùng và nhóm
Hệ thống tập tin và thư mục
Tài liệu: 1,2,3,4,5,6,7

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Chương 2: GIAO DIỆN DÒNG LỆNH & LẬP TRÌNH SHELL
Giới thiệu về shell
Biến trong shell
Tạo shell script
Biểu thức số học
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2.6

3.1
3.2

Biểu thức so sánh
Cấu trúc điều khiển
Hàm
Tài liệu: 1,2,3,4,5,6,7
Chương 3: LẬP TRÌNH C(C ++) TRÊN LINUX
Nhập môn lập trình Linux
Phát triển chương trình trên ngôn ngữ c
Tài liệu: 1,2,3,4,5,6,7

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Chương 4: PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG TRÊN PHP & MySQL
Giới thiệu về PHP
Phân tích chương trình
Hằng và biến
Các kiểu dữ liệu trong PHP
Định nghĩa hằng, một số hằng xây dựng sẵn (built in constant)
Cấu trúc điều khiển
Mảng
Cách lấy thông tin từ trình duyệt: GET, POST và COOKIE
Giới thiệu ngôn ngữ truy vấn CSDL SQL
Sử dụng SQL để truy vấn dữ liệu trong PHP
Các bước xây dựng chương trình có kết nối tới CSDL My SQL
Phát triển một số ứng dụng trên môi trường WEB
Tài liệu: 1,2,3,4,5,6,7

5.1
5.2
5.3

14.

Chương 5: Bế tắc - Deadlock
Mô hình hệ thống
Đặc điểm deadlock
Các phương pháp xử lý deadlock
Tài liệu: 1,2,3,4,5,6,7

Đánh giá học phần:

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 2 điểm thành phần như
sau:
STT

Tên chỉ tiêu

3.

Điểm thành phần

4.

Điểm thi cuối kỳ

15.

Cách thức đánh giá
-

Kiểm tra thực hành giữa học kỳ.
Thời gian làm tự luận 60 phút.
Thi thực hành cuối học kỳ.
Thời gian làm bài tự luận 90 phút.
Tổng

Quy tắc ra đề thi giữa và cuối học kỳ:
- Đảm bảo phải đầy đủ các nội dung của các chương trong chương trình.
- Các lệnh cơ bản của hệ điều hành nguồn mở.
- Lập trình Shell và C.
- Xây dựng được các ứng dụng trên nên tảng nguồn mở.
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Trọng
số
40%
60%
100%

Tiêu chí đánh giá học phần:

16.

STT

Nội dung

1

Tư duy

2

Vận dụng

3

Đánh giá

Tổng cộng

Mức 1

Mức 2
Mức 3
Điểm
Phân tích bài
Sử dụng nguồn
Hiểu các nguyên lý cơ
toán và giải
mở để xây
bản của hệ điều hành
thuật cho từng
dựng chương
60
nguồn mở
bài toán
trình
(20 điểm)
(15 điểm)
(25 điểm)
Tính toán các
Chọn công cụ
Vấn dụng các thuật toán
phương án phù
phù hợp áp
vào các bài toán liên quan
22
hợp
dụng
(10 điểm)
(8 điểm)
(4 điểm)
Đánh gia từng thuật toán Đánh giá việc áp Chọn phương
cho bài toán
dụng thuật toán
án tối ưu
18
(10 điểm)
(5 điểm)
(3 điểm)
40
28
32
100

37. TIẾNG ANH TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Số tín chỉ: 3
Bộ môn/Khoa phụ trách: Hệ thống thông tin – Khoa Tin học
Mã số học phần: ……………………
Dạy cho các ngành: Cử nhân Công nghệ thông tin – Sư phạm Tin học
1. Mô tả học phần:
Học phần này tập trung vào việc đánh giá trình độ tiếng Anh cho sinh viên chuyên
ngành công nghệ thông tin, chuẩn bị các kỹ năng tiếng Anh để khi ra trường sinh viên có
đủ khả năng bước vào ngành công nghiệp IT trong vai trò một kỹ sư phần mềm. Trên cơ
sở đó học phần tập trung hoàn thiện tiếng Anh của sinh viên ở cả bốn kỹ năng: nghe, nói,
đọc, viết giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng tiếng Anh để làm việc theo nhóm
trong môi trường công nghệ thông tin toàn cầu.
2. Điều kiện tiên quyết: không
3. Mục tiêu của học phần:
-

Kiến thức
• Trang bị cho sinh viên những kiến thức tiếng Anh chuyên ngành phục
vụ cho việc đọc, tham khảo các nguồn tài liệu hỗ trợ việc học tại trường.
• Bên cạnh đó hoàn thiện các kỹ năng tiếng Anh còn lại hỗ trợ cho khả
năng viết và giao tiếp trong môi trường IT sau khi tốt nghiệp.

-

Kỹ năng
• Sinh viên cần đạt được 4 kỹ năng: nghe, nói đọc, viết tiếng Anh chuyên
ngành.
• Có khả năng làm việc một cách tự tin và chuyên nghiệp trong môi
trường công nghệ thông tin toàn cầu.
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-

Thái độ
• Tham gia lớp học đầy đủ theo quy chế.
• Tham gia tích cực, phối hợp hiệu quả trong mọi hoạt động và phải thể
hiện được bản thân như là một kỹ sư chuyên nghiệp khi sinh hoạt nhóm.

4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
Chương I: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG
VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC THỰC TẾ
1.
Tiếng Anh chuyên ngành phục vụ việc học tại trường
2.
Tiếng Anh trong môi trường làm việc
Chương II: VIẾT KỸ THUẬT (TECHNICAL WRITING)
1.
Giới thiệu kỹ năng viết tiếng Anh
2.
Một số thuật ngữ chuyên ngành thường gặp
3.
Kỹ thuật viết với thuật ngữ chuyên ngành
Chương III: GIAO TIẾP CHUYÊN NGÀNH VỚI SKYPE VÀ E-MAIL
1.
Đăng ký tài khoản Skype phục vụ nhu cầu giao tiếp chuyên ngành
2.
Đăng ký tài khoản E-mail
3.
Một số lưu ý quan trọng khi mời tham gia vào mạng xã hội
4.
Thực hành giao tiếp với Skype và E-mail
Chương IV: LUYỆN PHÁT ÂM CHUẨN BẰNG GIỌNG MỸ
1.
Luyện phát âm
2.
Phân biệt giọng Anh và giọng Mỹ
3.
Thực hành luyện phát âm chuẩn bằng giọng Mỹ
Chương V: THỰC HÀNH THÁI ĐỘ VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP MỘT CÁCH
CHUYÊN NGHIỆP
1.
Giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tự tin
2.
Giao tiếp một cách chuyên nghiệp trong môi trường IT
3.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Lý
Tự học
Tài liệu học
Thực
Bài
Tên chương
thuyế
(etập, tham khảo
hành
tập
t
learning)
cần thiết
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Làm thế nào để nâng cao 3
3
3
[4], [5], [6], [7]
trình độ tiếng Anh ở trường
và môi trường làm việc thực
tế
Viết kỹ thuật
5
3
[1], [2], [3],
[6], [7], [8]
Giao tiếp chuyên ngành với 6
3
3
[1], [5], [6]
skype và e-mail
Luyện phát âm chuẩn bằng 4
12
3
3
[1], [6]
giọng Mỹ
Thực hành thái độ và kỹ năng 3
6
[1], [4]
giao tiếp một cách chuyên
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nghiệp
Tổng cộng

21

24

9

6

4. Tài liệu tham khảo:
[1] Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin của giảng viên biên soạn
[2] Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin, Lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Huệ,
Học viện Bưu chính viễn thông, 2013.
[3] Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin, Thạc Bình Cường, Hồ Xuân Ngọc.
[4] http://www.sozoexchange.com.
[5] http://www.prefixsuffix.com.
[6] http://dictionary.reference.com.
[7] http://www.english-it.eu/en/about.php.
[8] http://www.TiengAnhchuyennganhcongngheThongtin.com
5. Phương pháp đánh giá học phần:
- Kiểm tra giữa kỳ:
0.4
- Thi hết học phần:
0.6
Cộng
1.0

38. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên tiếng Anh
Mã học phần
Khối lượng học tập
Trình độ
Học phần tiên quyết
Mô tả học phần:

:
:
:
:
:

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
3tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Đại học.

Học phần này tập trung vào việc định hướng làm rõ các khái niệm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo,
các hướng tiếp cận để giải quyết bài toán trong không gian trạng thái, các phương pháp biểu diễn tri thức,
hệ chuyên gia và cách xây dựng tập luật trong hệ chuyên gia, các giải thuật học cho việc xử lý và nhận
dạng thông tin của mạng neuron nhân tạo, máy học và một số thuật toán máy học hiện đại nhắm đến độ
chính xác dự đoán và tối ưu hoá khả năng tính toán của hệ thống. Trên cơ sở đó sinh viên có đủ kiến thức
và kỹ năng để có thể phát triển các ứng dụng nhằm giải quyết một số vấn đề trong thực tế.

7.

Mục tiêu của học phần:
TT

Mã mục
tiêu của
học phần

1.

MT1.

2.

MT2.

3.

MT3.

Tên mục tiêu
Sử dụng được môi trường phát triển phần mềm.
Hiểu và nắm bắt được tư tưởng, nguyên lý trong lĩnh vựcTrí tuệ nhân tạo:
các hướng tiếp cận để giải quyết bài toán trên không gian trạng thái, các
phương pháp biểu diễn tri thức, cách hình thành luật trong hệ chuyên gia,
cơ chế của máy học, hoạt động học thông qua mạng neural nhân tạo
Áp dụng các phương pháp biểu diễn tri thức vào cơ sở tri thức cụ thể, phát
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TT

Mã mục
tiêu của
học phần

4.

MT4.

5.

MT5.

6.

MT6.

7.

MT7.

8.

MT8.

Tên mục tiêu
sinh hệ thống tiên đề liên quan
Áp dụng được các cách thức và nguyên tắc sinh tập luât để hình thành
được các hệ chuyên gia đơn giản
Áp dụng được các giải thuật học cho quá trình xử lý và nhận dạng thông
tin của mạng neural nhân tạo
Chuyển đổi được các hệ thống tiên đề sang mệnh đề phù hợp để hỗ trợ cho
khả năng phát sinh hướng chứng minh phù hợp với yêu cầu bài toán đặt ra.
Chuyển đổi khả năng sử dụng các giải thuật học khác nhau cho mạng
neural nhân tạo trong quá trình học nhận dạng và xử lý thông tin và tín
hiệu
Thiết kế, xây dựng được một hệ chuyên gia hoàn chỉnh trên cơ sở tập luật
đã được phát sinh.
Phân tích và xây dựng các bộ dữ liệu kiểm thử ở mức độ cơ bản đảm bảo
có thể phát hiện được sai sót và khuyết thiếu trong hệ chuyên giađể từ đó
quay lại chỉnh sửa các luật cho phù hơp yêu cầu.
Tích hợp các giải thuật học phù hợp cho mạng neural đồng thời tiến hành
điều chỉnh các trọng số giúp cải tiến khả năng nhận dạng thông tin chính
xác của toàn mạng
Phát triển số lượng các lớp ẩn trong mạng để giải quyết được vấn đề gia
tăng nhanh số lượng dữ liệu đầu vào và xử lý dữ liệu ở mức cao hơn, trừu
tượng hơn phù hợp cho đồ án môn học hoặc bài tập lớn.

8. Chuẩn đầu ra của học phần:
TT

Mã CĐR
của học
phần

1.

CĐR1.

2.

CĐR2.

3.

CĐR3.

4.
5.
6.

CĐR4.
CĐR5.
CĐR6.

7.

CĐR7.

8.

CĐR8.

Tên chuẩn đầu ra
Sử dụng được môi trường phát triển phần mềm để lập trình được các ứng
dụng trong AI.
Nắm được tư tưởng, đường lối, hướng tiếp cận giải quyết bài toán trong
AI, có khả năng tư duy một phương án cụ thể trong không gian trạng thái
Sử dụng được các phương pháp biểu diễn tri thức thích hợp cho từng hệ
cơ sở tri thức cụ thể.
Nắm được cơ chế thiết kế và xây dựng hệ chuyên gia.
Nắm được tư tưởng của các giải thuật học cụ thể trong machine learning.
Nắm được các hướng tiếp cận xử lý tri thức không chắc chắn
Hiểu rõ cơ chế hoạt động của mạng neural nhân tạo đơn giản mức
perceptron và mạng neural nhiều lớp ẩn.
Thiết kế phương án huấn luyện mạng neural ở mức độ cơ bản.

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

CĐR5

CĐR6 CĐR7 CĐR8 CĐR9 CĐR10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CĐR11

CĐR12

`

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

Chương
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lý
thuyết
Tổng quan về khoa học
Trí tuệ nhân tạo
Các phương pháp giải
quyết vấn đề cơ bản
Các phương pháp biểu
diễn tri thức
Hệ chuyên gia
Máy học
Một số ứng dụng Trí tuệ
nhân tạo
Xử lý tri thức không chắc
chắn trong các hệ thống
Trí tuệ nhân tạo
Mạng Neural nhân tạo
Tổng

Số tiết tín chỉ
Tự học (E- Thực hành/
learning)
thảo luận(*)

Tổng số

1

1

2

2

1

1

4

2

1

1

4

3
3

1
2

4
3

8
8

2

1

1

4

3

1

1

5

4
20

2
10

4
15

10
45

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận
trên thiết kế × 2.
10.

Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

Tài liệu học tập:
11.1.
Giáo trình chính:
TL. Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức, Nguyễn
Thanh Thủy, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2008.
11.2. Tài liệu tham khảo và bài tập:
11.
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TK1. Stuart Russell, Peter Norvig,Artificial Intelligence: A Modern Approach, Pearson,
2016.
TK2. Mariusz Flasiński,Introduction to Artificial Intelligence,Springer, 2016.
12.
13.

Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
Nội dung chi tiết học phần:

1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Lịch sử phát triển của khoa học Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ nhân tạo là gì?
Những ứng dụng trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và công cụ hỗ trợ
CHƯƠNG 2
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CƠ BẢN
Vai trò của tìm kiếm trong các lĩnh vực của Trí tuệ nhân tạo
Định nghĩa không gian của bài toán
Các chiến lược cho không gian trạng thái tìm kiếm
Tìm kiếm với đồ thị đánh giá heuristic
Đồ thị và-hoặc (and-or graphs)
Tìm kiếm với giải thuật Uniform cost
Tìm kiếm với giải thuật A*
Nguyên tắc lập trình động tối ưu trong Uniform cost và A*
Bài tập thực hành
CHƯƠNG 3
CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Biểu diễn thông tin bằng logic vị từ
Biểu diễn thông tin bằng mạng ngữ nghĩa
Biểu diễn thông tin bằng khung (frame)
Bài tập thực hành
CHƯƠNG 4
HỆ CHUYÊN GIA
Giới thiệu về Hệ chuyên gia
Các tiêu chí đánh giá để phát sinh luật
Tập luật trong hệ chuyên gia
Bài tập thực hành
CHƯƠNG 5
MÁY HỌC

5.1.

Cơ bản về Máy học

5.2.

Khung làm việc cho việc học

5.3.

Các giải thuật học cơ bản

5.4.

Bài tập thực hành
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CHƯƠNG 6
MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
6.1.

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để phân tích bảo vệ hệ thống năng lượng
điện

6.2.

Phương án trong các hệ thống Trí tuệ nhân tạo

6.3.

Bài tập thực hành
CHƯƠNG 7
XỬ LÝ TRI THỨC KHÔNG CHẮC CHẮN TRONG CÁC HỆ
THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

7.1.

Lý giải với sự không chắc chắn

7.2.

Xử lý tri thức không chắc chắn sử dụng xác suất thống kê

7.3.

Xử lý tri thức không chắc chắn sử dụng logic mờ (Fuzzy logic)

7.4.

Ứng dụng của logic mờ vào lý thuyết đồ thị

7.5.

Bài tập thực hành
CHƯƠNG 8
MẠNG NEURAL NHÂN TẠO

8.1.

Lịch sử phát triển

8.2.

Các thành phần cơ bản của mạng neural nhân tạo

8.3.

Khả năng nhận dạng mẫu

8.4.

Khả năng học

8.5.

Giới hạn của những neuron đơn lẻ

8.6.

Cách cài đặt mạng neural nhân tạo

8.7.

Bài tập thực hành

14.

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

1.

Tên chỉ tiêu
Điểm thành phần 1

2.

Điểm thành phần 2

3.

Điểm thi cuối kỳ

STT

-

Cách thức đánh giá
Hoàn thành bài tập cá nhân.
Kiểm tra tự luận giữa học kỳ.
Thời gian làm bài : 60 phút.
Thi tự luận/vấn đáp cuối học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 90 phút
Tổng

Trọng số
20%
20%
60%
100%

Bảng tiêu chí đánh giá:

STT

1.

Nội dung
Tư duy

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Phân tích các tiêu chí hình thành và phát sinh luật; lựa chọn
giải thuật học phù hợp
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STT

Nội dung

Mức 1

Mức 2

Mức 3

- Phân tích yêu cầu theo
tư duy logic, nhận định
và đánh giá vấn đề để
hình thành các tiêu chí
cho luật.
- Nhận định giải thuật
phù hợp cho quá trình
nhận dạng

- Xác định các tập luật - Thiết kế, xây
phù hợp với từng tiêu dựng tập luật hoàn
chí cụ thể đã đưa ra
chỉnh.

(5 điểm)

(3 điểm)

- Xác định số lớp của
- Thiết kế, xây
mạng
dựng mạng

(2 điểm)

Xây dựng hệ chuyên gia
- Sử dụng các công cụ
lập trình thích hợp
(8 điểm)

- Tích hợp giao diện
cho hệ chuyên gia (5
điểm)

- Thiết kế giao diện
phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ của
hệ chyên gia
(2 điểm)

Sử dụng ANN để học nhận dạng đối tượng
- Xác định đối tượng
- Sử dụng giải thuật
cần nhận dạng (có nhãn
- Huấn luyện mạng.
học phù hợp.
hay không).
(5 điểm)
(3 điểm)
(2 điểm)

Thiết kế ANN
2.

Lập trình

- Xác định trọng số
- Tính toán và so sánh
- Sử dụng ANN mức cơ với ngưỡng để cho ra - Nhận dạng đối
bản perceptron
output.
tượng
Hoặc tính toán output
sử dụng hàm sigmoid
(5 điểm)
(2 điểm)
(3 điểm)
Kiến thức liên quan

3.

4.

Thiết kế

Công cụ

- Lựa chọn ANN nhiều - Sử dụng giải thuật
lớp
backpropagation để
(18 điểm)
điều chỉnh trọng số.
(9 điểm)

- Học nhận dạng
đối tượng .
(8 điểm)

- Xây dựng tập input.
(5 điểm)
- Sử dụng một số công
cụ lập trình hỗ trợ gồm
nhiều gói tiện ích hơn
(Vd:
R,
Torch,
Theano…).
(4 điểm)

- Chọn tập huấn luyện.
(3 điểm)

- Chọn tập test.
(2 điểm)

- Xây dựng thêm một
số gói hỗ trợ trên cơ
sở những gói có sẵn.
(4 điểm)

- Đề xuất tích hợp
card đồ họa cho tập
dữ liệu lớn.
(2 điểm)
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STT

Nội dung

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

50

30

20

39. THUẬT TOÁN NÂNG CAO
Số tín chỉ: 3 Tín chỉ (2 lý thuyết – 1 thực hành, thảo luận)
Bộ môn/Khoa phụ trách: Hệ thống thông tin – Khoa Tin học
Mã môn học:
Dành cho các ngành: Cử nhân Công nghệ thông tin – Sư phạm Tin học
1. Mô tả học phần:
a. Giới thiệu về thuật toán, chứng minh sự đúng đắn của thuật toán, độ phức tạp của
thuật toán.
b. Tìm hiểu về thuật toán đệ quy và khử đệ quy. Các bài toán chia để trị.
c. Quy hoạch động, các bài toán liên quan. Thuật toán tham lam, thuật toán quy lui
d. Thuật toán xác xuất. Lớp các bài toán NP đầy đủ, các bài toán lập trình tiến hóa.
e. Thuật toán xấp xĩ
2. Các môn học tiên quyết
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Lâp trình nâng cao.
3. Mục tiêu môn học
3.3.Mục tiêu chung
Học xong môn này, sinh viên có được
-

Kiến thức
- Các khái niệm liên quan đến bài toán và giải quyết bài toán
- Các kỹ thuật thiết kế thuật toán

•

Kĩ năng
- Vận dụng giải quyết các bài toán cụ thể.
- Phân tích và đánh giá thuật toán

•

Thái độ
Yêu thích môn học và tính tự học cao.
3.4.Mục tiêu khác
Xây dựng tác phong làm việc khoa học của một nhà thiết kế và ứng dụng thuật toán trong
các bài toán cụ thể.
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học
4.3.Nội dung chi tiết môn học
Chương 1. Giới thiệu
1.1.Khái niệm giải thuật/thuật toán
1.2.Đặc tả thuật toán
1.3.Phân tích và đánh giá các thuật toán
Chương 2. Chứng minh sự đúng đắn của thuật toán, độ phức tạp
2.1
Chứng minh sự đúng đắn của thuật toán
2.1
Độ phức tập của thuật toán.
Chương 3. Đệ quy và khử đệ quy
3.1
Định nghĩa đề quy
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3.2
Các bài toán về đệ quy
3.3
Khử đệ quy
Chương 4. Chia để trị
4.1
Các khái niệm cơ bản về thuật toán chia để trị
4.2
Các bài toán sử dụng thuật toán chia để trị
Chương 5. Quy hoạch động
5.1
Phương pháp quy hoạch động
5.2
Nhận diện các bài toán có thể giải được bằng phương pháp quy hoạch
động
5.3
Một số dạng điển hình các bài toán giải được bằng phương pháp quy
hoạch động
Chương 6. Thuật toán tham lam, thuật toán quay lui
6.1
Thuật toán tham lam và các bài toán giải được bằng thuật toán tham lam
6.2
Thuậ toán quay lui và ứng dụng
Chương 7. Thuật toán xác suất
7.1
Khái niệm về thuật toán xác suất
7.2
Các thuật toán xác suất.
Chương 8. Lớp các bài toán NP đầy đủ
8.1
Vấn đề NP đầy đủ
8.2
Một số bài toán NP đầy đủ
8.3
Một số kỹ thuật để đối phó với những bài toán NP đầy đủ.
Chương 9. Lớp các bài toán lập trình tiến hóa
9.1
Giới thiệu về lập trình tiến hóa
9.2
Một số bài toán lập trình tiến hóa
Chương 10. Thuật toán xấp xỉ
10.1 Thuật toán xấp xỉ
10.2 Thuật toán  - xấp xỉ tuyệt đối
10.3 Thuật toán  - xấp xỉ
4.4. Hình thức tổ chức dạy học:
Tài liệu học
Số tiết
Số tiết
Tự học
Số tiết
tập, tham
Tên chương
lý
thực
Ebài tập
khảo cần
thuyết
hành
learning
thiết
Chương 1: Giới thiệu
1
1,2,3,4
Chương 2: Chứng minh sự đúng
1
1
1
1,2,3,4
đắn của thuật toán, độ phức tạp
Chương 3: Đệ quy và khử đệ quy
2
3
1
1
1,2,3,4
Chương 4: Chia để trị
1
3
1
1
1,2,3,4
Chương 5: Quy hoạch động
1
6
1
1
1,2,3,4
Chương 6: Thuật toán tham lam,
2
6
1
1
1,2,3,4
thuật toán quay lui
Chương 7: Thuật toán xắc suất
1
3
1
1,2,3,4
Chương 8: Lớp các bài toán NP
1
3
1
1
1,2,3,4
đầy đủ
Chương 9: Lớp các bài toán lập
1
3
1
1
1,2,3,4
trình tiến hóa
Chương 10: Thuật toán xấp xỉ
1
3
2
1
1,2,3,4
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TỔNG
12
30
10
8
5. Tài liệu
5.3. Bài giảng và giáo trình chính:
[1] Bài giảng Thuật toán nâng cao – Đoàn Duy Bình.
5.4. Các tài liệu tham khảo:
[2] T.H. Cormen, C.E Leiserson, R.R. Rivest, Introdution to algorithms, Mit Press
1090.
[3] Ian Parberry, Algorithms Analysis and Computational Comlexity, Lecture Notes,
University of North Texas, 2001
[4] D.Knuth, The Art of Computer Programming, Volume 2, Addison-Wesley, 1981
6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.
Hình thức
Hệ số
• Bài tập lớn hoặc kiểm tra
:
0.4
• Thi kết thúc học phần
:
0.6

40. HỆ PHÂN TÁN
Số tín chỉ: 3 (2 lý thuyết, 1 thực hành)
Bộ môn/Khoa phụ trách: Mạng máy tính – Khoa Tin học
Mã số học phần: ……………………
Dạy cho các ngành: Cử nhân Công nghệ thông tin – Sư phạm Tin học
1. Mô tả học phần:
Trình bày cho người học một lĩnh vực kiến thức hiện đại và đã phát triển trong các ứng
dụng nhằm xây dựng các hệ thống thông tin cơ sở như hệ điều hành, kỹ thuật mạng và truyền
thông, các hệ tự động, …

2. Các môn học tiên quyết
-

Nguyên lý Hệ điều hành

-

Mạng máy tính.

3. Mục tiêu môn học
Học xong môn này, sinh viên có được
● Kiến thức
-

Kiến thức về nguyên lý thiết kế, xây dựng và tạo các kiến thức cơ sở cho một ứng
dụng nhất định. Ví dụ hệ phân tán giám sát, cung cấp tài nguyên.

● Kĩ năng
-

Làm việc theo nhóm.

● Thái độ
-

Yêu thích môn học và tính tự học cao.
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4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể

PHẦN LÝ THUYẾT
Chương 1 Các khái niệm cơ bản

1.1. Quá trình phát triển hệ thống tin học
1.1.1. Tổng quan về hệ tin học
1.1.2. Các hệ thống tin học đầu tiên
1.1.3. Các hệ thống tin học thế hệ thứ 2
1.1.4. Các hệ thống tin học thế hệ thứ 3

1.2. Phân loại hệ thống tin học
1.2.1. Hệ tin học tập trung
1.2.2. Hệ tin học phân tán
1.3. Các vấn đề điều hành mạng máy tính
1.3.1. Vấn đề trỏ thông tin
1.3.2. Giao thức
1.3.3. Các tầng liên lạc và tính phân cấp của các giao thức
1.3.4. Thông điệp
1.3.5. Ví dụ minh họa
1.4. Truyền thông
1.4.1. Các ví dụ ban đầu
1.4.2. Đối thoại thông qua mạng truyền thông
1.4.3. Hội thảo giữa các đối tác
1.4.4. Truyền thông tin
1.5. Hệ thống quy ước

Chương 2 Những kiến thức chung về hệ tin học phân tán
2.1. Một số khái niệm
2.2. Ví dụ minh họa
2.2.1. Mô tả
2.2.2. Yêu cầu từ xa
2.2.3. Đăng ký từ xa
2.2.4. Cấu trúc truy vấn
2.2.5. Hệ thống nhiều bản sao.
2.3. Các đặc trưng của hệ phân tán
Chương 3 Nguyên lý lập chương trình và quá trình thực hiện các chương trình phân tán
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3.1. Giới thiệu ứng dụng
3.2. Điều khiển việc thực hiện
3.2.1. Các khái niệm
3.2.2. Kết nối có kiểm soát
3.2.3. Song song
3.2.4. Triển khai các hoạt động trong cấu trúc phân tán
3.3. Liên kết động và thành lập chuỗi các truy cập. Vấn đề định danh
3.3.1. Liên kết
3.3.2. Cấu trúc và phiên dịch các con trỏ
3.3.3. Thành lập dãy truy cập
3.4. Biểu thức song song và phân tán trong các ngôn ngữ
3.4.1. Giới thiệu
3.4.2. Biểu thức song song trong các ngôn ngữ lập trình
3.4.3. Biểu thức phân tán trong các ngôn ngữ lập trình khác
Chương 4 Nguyên lý thiết kế các chiến lược đồng bộ hoá các tiến trình
4.1. Đặt vấn đề
4.1.1. Ví dụ về bài toán bãi để xe
4.1.2. Trật tự từng phần
4.1.3. Giả định các điều kiện chung
4.2. Đồng bộ hóa bằng phương pháp trật tự từng phần
4.2.1. Đặt vấn đề
4.2.2. Các công tơ sự kiện
4.3. Đồng bộ hóa theo một trật tự tổng quát chặt chẽ
4.3.1. Cung cấp tập trung
4.3.2. Cung cấp phân tán
4.4. Sắp xếp kiểu đóng dấu
4.4.1. Cấu tạo trình tự tổng quát chặt chẽ
4.4.2. Thuyết minh sử dụng
4.5. Sắp xếp bằng bộ tuần tự
4.5.1. Khái niệm bộ tuần tự
4.5.2. Bộ tuần tự di chuyển
4.5.3. Bộ tuần tự trên kênh lan truyền
Chương 5 Các chiến lược cung cấp tài nguyên trong hệ phân tán
5.1. Một số khái niệm
5.2. Cung cấp tài nguyên duy nhất
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5.2.1. Truy cập bởi server duy nhất
5.2.2. Truy cập tương tranh có điều khiển
5.3. Cung cấp một tập hợp các tài nguyên - Vấn đề bế tắc
5.3.1. Các phương pháp sử dụng trong hệ tập trung
5.3.2. Phân tán chức năng cung cấp
5.3.3. Các Phương pháp cung cấp sử dụng trạng thái tổng quát
5.3.4. Các phương pháp cung cấp theo kiểu sử dụng trạng thái từng phần
5.4. Điều khiển tải
5.4.1. Điều khiển tải tổng quát
5.4.2. Điều khiển phân tán tải
5.4.3. Triển khai quá trình điều khiển
Chương 6 Truy cập và xử lý thông tin trong hệ tin học phân tán
6.1. Giới thiệu vấn đề
6.2. Sự gắn bó thông tin
6.2.1. Các điều kiện giả định và thực tế
6.2.2. Tác động và giao dịch
6.2.3. Trật tự hóa các tác động
6.3. Triển khai giao dịch tôn trọng sự gắn bó
6.3.1. Cơ chế then cài
6.3.2. Hệ quả của tính không chắc chắn trên trạng thái của hệ
6.3.3. Xử lý các sự cố
6.3.4. Quản lý gắn bó các giao dịch
6.4. Quản lý nhiều bản sao
6.4.1. Trường ứng dụng
6.4.2. Thuật toán quản lý nhiều bản sao
Chương 7 Nghiên cứu trường hợp hệ điều hành UNIX
7.1. Quá trình hình thành và phát triển
7.2. Các ý tưởng lớn trong thiết kế hệ
7.3. Giao diện người lập chương trình
7.3.1. Vấn đề quản lý các tập tin
7.3.2. Quản lý tiến trình
7.3.3. Các tín hiệu tình huống
7.3.4. Nhóm tiến trình
7.3.5. Tiện ích hệ thống
7.3.6. Thư viện hệ thống
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7.4. Giao diện người sử dụng
7.4.1. Các shell và lệnh
7.4.2. Vào-ra chuẩn
7.4.3. Pipeline, filter và mô tả shell
7.5. Quản lý tiến trình
7.5.1. Khối kiểm soát tiến trình
7.5.2. Scheduling của CPU
7.6. Quản lý bộ nhớ
7.6.1. Swapping
7.6.2. Phân trang
7.7. Quản lý các tập tin
7.7.1. Khối và đoạn
7.7.2. Inode
7.7.3. Thư mục
7.7.4. Dịch một bộ mô tả các tập tin sang một inode
7.7.5. Cấu trúc đĩa
7.8. Hệ vào-ra
7.9. Tiến trình trên hệ phân tán
7.9.1 Khái niệm
7.9.2 Sockets
7.9.3 Công cụ hỗ trợ mạng máy tính
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Tên chương
(1)
Chương 1 Các khái niệm cơ bản

Lý
thuyết

Thực
hành

Tự học
(e-learning)

Bài
tập

(2)
2

(3)

(4)
0

(5)
2

1

3

Chương 2 Những kiến thức
chung về hệ tin học phân tán
Chương 3 Nguyên lý lập chương
trình và quá trình thực hiện các
chương trình phân tán
Chương 4 Nguyên lý thiết kế
các chiến lược đồng bộ hoá các

4

Tài liệu học tập,
tham khảo
cần thiết
(6)
[6]
[6]

[6]
3

2

5
[6]

3

2

5

4

1

5

tiến trình
Chương 5 Các chiến lược cung
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[6]

cấp tài nguyên trong hệ phân tán
Chương 6 Truy cập và xử lý
thông tin trong hệ tin học phân

[6]
3

1

5

hợp hệ điều hành UNIX

2

2

5

Tổng

21

9

30

tán
Chương 7 Nghiên cứu trường

[6]
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[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
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41. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh) : INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND
DESIGN
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
: 3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Trình độ
: Đại học.
Học phần điều kiện học trước:
Mô tả học phần:

Học phần cung cấp một phương pháp luận để phân tích thiết kế một hệ thống thông tin
(HTTT) theo hướng chức năng. Nội dung học phần bao quát các khái niệm, phương pháp, kỹ
thuật, kỹ năng để phân tích và thiết kế thành công những HTTT. Học phần chủ yếu chú trọng
vào 2 thành phần quan trọng nhất của một HTTT, đó là các thành phần dữ liệu (khía cạnh tĩnh
của HTTT) và xử lý (khía cạnh động của HTTT).
Mô hình thác nước để phát triển HTTT được sử dụng chủ yếu. Trong khuôn khổ học phần
này, người học sẽ được hướng dẫn thực hiện dự án mô phỏng phát triển HTTT từ khi đặt yêu
cầu, cho đến thu thập yêu cầu; đánh giá khả thi; phân tích thiết kế chức năng, cơ sở dữ liệu và
giao diện; đưa ra kế hoạch triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống.

7.

Mục tiêu của học phần:
Mã mục tiêu
MT1

Tên mục tiêu
Cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về hệ thống, hệ
thống thông tin và hệ thống thông tin quản lý
Cung cấp kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

MT2
MT3
MT4

nói chung và cụ thể theo hướng chức năng
Áp dụng phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo một mô hình
cụ thể cho một hệ thống thông tin cụ thể
Rèn luyện tư duy về thiết kế, cài đặt và kiểm nghiệm hệ thống
cũng như kỹ năng làm việc nhóm

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT
1.
2.

Mã CĐR
của học
Tên chuẩn đầu ra
phần
CĐR1
Trình bày kiến thức chung về phân tích thiết kế hệ thống thông tin
CĐR2
Gọi tên và mô tả các quy trình phát triển hệ thống
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CĐR3
CĐR4
CĐR5
CĐR6
CĐR7
CĐR8
CĐR9
CĐR10

Liệt kê, mô tả và phân tích các bước phát triển hệ thống thông tin
Áp dụng tích hợp các phương pháp xác định yêu cầu
Lập báo cáo khả thi cho dự án
Phân tích thiết kế hệ thống bài toán cụ thể về chức năng
Phân tích, xây dựng các mô hình dữ liệu cho bài toán cụ thể trên
Thiết kế chức năng hệ thống phần mềm
Thiết kế giao diện cho chương trình cụ thể
Lập kế hoạch triển khai, vận hành và bảo trì

9.

X

X

CĐR10

CĐR9

X

CĐR8

X

CĐR7

X

CĐR6

X

CĐR5

X

CĐR4

CĐR3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CĐR2

Chương

CĐR1

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

X
X

X

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

Tên chương

Lý
thuyết

1.

Tổng quan về hệ thống thông tin

3

2.

Xác định yêu cầu hệ thống
Phân tích hệ thống về chức năng
Phân tích, thiết kế hệ thống về dữ liệu
Thiết kế hệ thống
Triển khai và bảo trì
Tổng

3
12
3
6
3
30

3.
4.
5.
6.

eLearnin
g

Chương
thứ

Số tiết tín chỉ
Thực
hành/
thảo
luận(*)
1/1
2
2
6
1
3
1
15

1/1
4/2
1/0
2/1
1/0
10/5

Tổng
số
5
5
18
4
9
4
45

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế x 2.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
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TL1. Nguyễn Văn Ba, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, 2003.

TL2. Khoa Tin học, Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, lưu hành nội bộ.

11.2. Tài liệu tham khảo:
TK1. Giáo trình phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các hệ thống thông tin - Nhóm tác giả thuộc
Viện Công Nghệ Thông Tin, Hà Nội 2004.
TK2. Modern Systems Analysis & Design, Jeffrey A. Hoffer, Joey F. George, Joseph S. Valicich,
Addition-Wesley, 1999
TK3. Systems Analysis and Design, Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall, Prentice – Hall, 2002.

12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.6.

Hệ thống
Hệ thống kinh doanh/ dịch vụ và các hệ thống con của nó
Hệ thống kinh doanh/dịch vụ
Các thành phần của hệ thống kinh doanh/ dịch vụ
Hệ thống thông tin
Thông tin
Nội dung thông tin
Hoạt động của hệ thống thông tin
Biểu diễn hệ thống thông tin
Các hệ thống thông tin thông dụng
Các quy trình phát triển hệ thống
Quy trình thác nước
Quy trình tăng trưởng
Quy trình xoắc ốc
Quy trình phát triển nhanh ứng dụng
Quy trình lắp ráp các thành phần
Quy trình đồng nhất của Rational
Mô hình hóa hệ thống
Mục đích của mô hình hóa
Các phương pháp mô hình hóa
Mô hình hóa hệ thống
Mô hình tĩnh và mô hình động
Mục đích của mô hình hóa
Các phương pháp mô hình hóa
Các bước phát triển hệ thống thông tin
CHƯƠNG 2
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XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.7.

3.1.
3.1.1.
4.2.5.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.5.
3.6.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.

Mục đích khảo sát yêu cầu
Nội dung khảo sát
Đối tượng khảo sát
Phương pháp xác định yêu cầu
Các phương pháp truyền thống xác định yêu cầu
Các phương pháp mới xác định yêu cầu
Đánh giá và phê phán hiện trạng
Chọn lựa phương án thiết kế
Phát sinh các chiến lược thiết kế
Các tình huống trong việc phát sinh phương án
Phương pháp chọn lựa
Xây dựng báo cáo khả thi
CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG
Biểu diễn hoạt động hệ thống
Mô hình tổ chức
Mô hình tương tác thông tin
Mô hình động của xử lý: mô hình dòng dữ liệu (DFD – Data Flow
Diagram)
Đặc trưng
Các khái niệm chính
Các tình huống và qui định liên quan đến các khái niệm
Các hạn chế của mô hình DFD
Các phương pháp phân tích xử lý
Các luật căn bản cho phân tích xử lý
Phương pháp từ trên xuống (top-down)
Phương pháp từ dưới lên (bottom - up)
Phương pháp từ trong ra ngoài (inside - out)
Các mức mô hình hoá xử lý
Mô hình hoá vật lý hệ thống
Mô hình hoá xử lý mức quan niệm
Chuyển đổi từ sơ đồ vật lý qua sơ đồ quan niệm
Quy trình mô hình hoá xử lý
Từ điển dữ liệu
Đặc tả xử lý
Mã giả
Lưu đồ thuật giải
Bảng quyết định và cây quyết định
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU
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4.6.

Mô hình thực thể - kết hợp (Entity Relationship Model)
Thực thể (Entity)
Mối kết hợp (Relationship)
Thuộc tính (Attribute)
Bản số
Khóa
Số chiều của một mối kết hợp, mối kết hợp tự thân
Tổng quát hóa và chuyên biệt hóa
Phụ thuộc hàm giữa các thực thể
Chuẩn hóa một mô hình thực thể - kết hợp
Mô hình thực thể kết hợp mở rộng
Các phương pháp mô hình hoá dữ liệu mức quan niệm
Từ trên xuống (top-down)
Từ dưới lên (bottom-up)
Từ trong ra ngoài (inside - out)
Tiêu chuẩn để chọn lựa giữa các khái niệm
Quy tắc kiểm tra mô hình thực thể kết hợp
Mô hình dữ liệu quan hệ

4.7.

Mô hình tổ chức dữ liệu

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.5.

4.8.

5.5.1.

Khái niệm

4.9.

5.5.2.

Quy tắc chuyển đổi
Chuẩn hoá và kiểm tra lại mô hình ER

4.10.
4.11.

5.5.3.

Mục đích của chuẩn hóa

4.12.

5.5.4.

Định nghĩa các dạng chuẩn

4.13.

5.5.5.

Chuẩn hoá các lược đồ quan hệ

4.14.

Ràng buộc toàn vẹn

4.15.

Thiết kế mã

4.16.

Thiết kế vật lý dữ liệu
CHƯƠNG 5
THIẾT KẾ HỆ THỐNG

5.1.

Phân chia hệ thống thành các hệ thống con

5.2.

Thiết kế chức năng phần mềm hệ thống
6.4.1.

Xác định các chức năng phần mềm

6.4.2.

Kiến trúc phần mềm

6.4.3.

Thiết kế biểu đồ cấu trúc phần mềm
Thiết kế giao diện

6.4.4.

Thiết kế đối thoại

6.4.5.

Thiết kế màn hình
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6.4.6.

Thiết kế báo cáo
CHƯƠNG 6

7.

TRIỂN KHAI VÀ BẢO TRÌ
7.1.

Các phương pháp cài đặt hệ thống

7.2.

Đào tạo và hỗ trợ người sử dụng

7.3.

Bảo trì hệ thống

CĐR7

CĐR8

CĐR9

CĐR10

CĐR11

x

x

x

x

x

x

x

X

CĐR5

x

CĐR4

x

CĐR3

x

CĐR2

Hoàn thành bài tập được giao
Kiểm tra tự luận/vấn đáp (dự án) giữa học
kỳ
Thi tự luận/vấn đáp (dự án) cuối học kỳ

CĐR1

Hình thức đánh giá

CĐR6

14. Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
Tên chỉ tiêu
1 Điểm thành phần 1
2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

-

Cách thức đánh giá
Việc hoàn thành bài tập được giao
Kiểm tra tự luận/ vấn đáp (dựa án) giữa học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 60 phút
Thi tự luận/vấn đáp (dựa án) cuối học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 90 phút
Tổng

Bảng tiêu chí đánh giá
#
Nội dung

Mức độ 1
•
•

1

(Chọn)

SV chọn chủ đề

GV hỗ trợ trong suốt quá trình SV thực hiện
•

A

Mức độ 2

Báo cáo giữa kỳ và cuối kỳ

GIỮA KỲ
Hệ thống, thành Phát biểu khái niệm,
phần, tính chất (0.5 thành phần, tính chất
điểm)
Hệ thống thông tin Phát biểu khái niệm,
(0.5 điểm)
thành phần, nguyên
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Trọng số
10%
30%
60%
100%

Mức độ 3

tắc chung
Liệt kê
Mô tả
(0.25)
Liệt kê
Mô tả
(0.5)
Liệt kê
Mô tả
(0.25)

Các bước phát triển
hệ thống thông tin
(0.5 điểm)
Các quy trình phát
Cho ví dụ
triển hệ thống (1.0
(0.25)
điểm)
Các phương pháp mô
hình hóa hệ thống
(0.5 điểm)
Áp dụng các phương
Áp dụng (0.5)
pháp để xác định yêu
cầu (1.0 điểm)
Báo cáo khả thi (1.5 Có báo cáo khả thi Đầy đủ thành
điểm)
(0.5)
phần (0.5)

2

3

4

5

6

Lưu đồ hệ thống thủ
công (thưởng 0.5
điểm)
Sơ đồ phân rã chức Có sơ đồ (0.25)
năng (1 điểm)

7

8

9

Tổng

B
1
2

3

4

5

6

Phân tích
Cho ví dụ
(0.25)
Phân tích ưu
nhược
(0.25)
Phân tích ưu
nhược
(0.25)
Áp dụng kết
hợp (0.5)
Liên kết chặt
chẽ với dự án
(0.5)

Có lưu đồ

Chỉ ra mối liên hệ
với tổ chức, hệ
thống… (0.5)
Sơ đồ dòng chảy dữ Sơ đồ hệ thống mức Phân rã ra mức 1,
liệu (4.0 điểm)
ngữ cảnh, mức 0 2… (1.75)
(1.25)
10 điểm
3.5
3.5

Hoàn
(0.25)

chỉnh

Hoàn
(1.0)

chỉnh

3.0

CUỐI KỲ
Lý thuyết chung có thể được kiểm tra kèm với các nội dung khác liên quan
Các quy trình phát Liệt kê
Phân tích ưu
triển hệ thống
Mô tả
nhược (0.25)
(0.5 điểm)
(0.25)
Các phương pháp Lý thuyết (0.25)
Áp dụng (0.5)
Áp dụng kết
xác định yêu cầu
hợp (0.25)
(1.0 điểm)
Báo cáo khả thi
Có báo cáo khả thi
Hoàn
chỉnh
(0.5 điểm)
đầy đủ các thành
(0.25)
phần (0.25)
Sơ đồ phân rã chức Có sơ đồ (0.25)
Chỉ ra mối liên hệ Hoàn
chỉnh
năng (kết hợp lý
với tổ chức, hệ (0.25)
thuyết)
thống… (0.5)
(1.0 điểm)
Sơ đồ dòng chảy dữ Sơ đồ hệ thống mức Phân rã ra mức 0, Hoàn
chỉnh
liệu (kết hợp lý ngữ cảnh (0.5)
1, 2 (2.0)
(0.5)
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thuyết)
(3.0 điểm)
Mô tả quá trình (kết Có mô tả quá trình
hợp lý thuyết)
(0.25)
(1.0 điểm)
Thiết kế CSDL (kết Mô tả chung (0.25)
hợp lý thuyết)
(1.0 điểm)

Áp dụng tất cả các Áp dụng kết
công cụ (0.5)
hợp các công
cụ (0.25)
8
Sơ đồ thực thể - Áp dụng mô
kết hợp
hình mới (0.25)
Sơ đồ CSDL quan
hệ
(0.5)
9
Thiết kế giao diện
Có giao diện (0.25)
Có liên kết (0.25) Hoàn
chỉnh
(1.0 điểm)
(0.5)
10
Kiểm thử
Lý thuyết tổng quan Cho ví dụ (0.25)
(thưởng 0.5 điểm)
(0.25)
11
Triển khai (kết hợp Có phương án triển Chi tiết, cụ thể Ví dụ kịch bản
lý thuyết)
khai (0.25)
(0.25)
chuyển
đổi
(0.5 điểm)
CSDL (thưởng
0.5)
12
Vận hành và bảo trì Có phương án (0.25)
Kết hợp các
(kết hợp lý thuyết)
phương pháp
(0.5 điểm)
(0.25)
Tổng
10 điểm
2.75
4.5
2.75
Chú ý: Triển khai: (thống nhất từ đầu học kỳ)
* Nếu làm nhóm: Nhóm có thể chọn một trong hai phương án – chọn ngẫu nhiên 1 thành viên
trong nhóm để báo cáo, lấy điểm cho cả nhóm hoặc kiểm tra riêng lẽ từng thành viên
* Báo cáo: Phần báo cáo chiếm 70-80%; đánh giá báo các khác đạt chất lượng cao được 2030%, mỗi câu hỏi tốt được 10%
7

42. ĐỒ HỌA MÁY TÍNH
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh) :
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
:
hành)
Trình độ
:
Học phần điều kiện học trước:
Mô tả học phần:

COMPUTER GRAPHICS
3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực
Đại học.

Học phần này cung cấp các khái niệm cơ bản của đồ họa máy tính như màn hình đồ họa,
điểm, đoạn thẳng; một số thuật toán vẽ đoạn thẳng, đường tròn, ellipse, các đường cong
Bezier và spline; các thuật toán tô màu và xén hình; các phép biến đổi affine và ứng dụng; kỹ
thuật cài đặt các mô hình đồ họa 3D, các thuật toán khử đường và mặt khuất. Những thành
tựu của lĩnh vực đồ họa máy tính đã đóng góp nhiều ứng dụng trong đời sống xã hội như:
công nghệ giải trí, nghệ thuật; thiết kế với sự trợ giúp của máy tính... Sau khi học xong học
phần này, sinh viên có thể tự xây dựng các thư viện đồ họa cho riêng mình mà không cần phụ
thuộc quá nhiều vào các công cụ đồ họa khác của các ngôn ngữ lập trình.
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7.

Mục tiêu của học phần:

TT

Mã mục
tiêu của
học
phần

1.

MT1

2.

MT2

3.

MT3

Tên mục tiêu
Trang bị cho người học các kiến thức toán học cần thiết, các thuật toán
để xây dựng các công cụ đồ họa trên máy tính.
Rèn luyện cho người học một số kỹ năng về lập trình đồ họa.
Rèn luyện kỹ năng khai thác các thư viện đồ họa để thiết kế các ứng
dụng đồ họa.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT

Mã CĐR
của học
phần

1.

CĐR1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CĐR2
CĐR3
CĐR4
CĐR5
CĐR6
CĐR7
CĐR8

Tên chuẩn đầu ra
Xác định được vai trò của Đồ họa máy tính trong các doanh nghiệp
phần mềm, lập trình Game.
Định nghĩa được các yếu tố cơ bản của Đồ họa.
Vận dụng được các nguyên lý để vẽ các đối tượng đồ họa 2D
Vận dụng được các nguyên lý để vẽ các đối tượng đồ họa 3D
Vận dụng được các nguyên lý để khử đường và mặt khuất.
Xây dựng được một phần mềm đồ họa ứng dụng trong thực tiễn
Khai thác được thư viện đồ họa OpenGL hỗ trợ lập trình.
Xác định được các hướng phát triển của Đồ họa máy tính.

9.

x

CĐR8

x
x
x
x

CĐR7

x
x
x

x
x
x
x

CĐR6

CĐR5

x

CĐR4

x

CĐR3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CĐR2

Chương

CĐR1

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

x

x
x

x

x
x

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

1.

Tên chương

Lý
thuyết

Các yếu tố cơ bản của đồ họa

5
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eLearning

Chương
thứ

Số tiết tín chỉ
Thực
hành/ Tổng
thảo
số
(*)
luận
3
3
11

2.
3.
4.
5.
6.

Thuật toán tô màu và xén hình
Thiết kế đường và mặt cong Bezier và BSpline
Các phép biến đổi affine
Biểu diễn các đối tượng 3D
Khử đường và mặt khuất
Tổng

2

2

2

6

2

2

2

6

4
4
3
20

1
2

3
3
2
15

8
9
5
45

10

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế × 2.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL1. Ngô Quốc Tạo, Phạm Anh Phương, Nguyễn Hữu Quỳnh, Giáo trình Đồ họa máy tính, NXB
Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2015.

11.2. Tài liệu tham khảo:
TK1. Hoàng Kiếm (chủ biên), Cơ sở đồ họa máy tính, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.
TK2. Lê Tấn Hùng, Huỳnh Quyết Thắng, Kỹ thuật đồ họa, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà
nội, 2000.
TK3. Francis S. Hill, Jr - Computer Graphics, Macmillan Publishing Company, New York, 1990.

12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:

1.2.1

CHƯƠNG 1
CÁC YẾU TỐ CƠ SỞ CỦA ĐỒ HỌA
Tổng quan về đồ họa máy tính
Giới thiệu về đồ họa máy tính
Ứng dụng của đồ họa máy tính
Các lĩnh vực của đồ họa máy tính
Các khái niệm
Màn hình đồ họa

1.2.2

Điểm, đoạn thẳng

1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.2

1.3

Các thuật toán vẽ đoạn thẳng

1.4

Các thuật toán vẽ đường tròn

1.5

Các thuật toán vẽ ellipse
CHƯƠNG 2
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TÔ MÀU VÀ XÉN HÌNH
2.1.

3.2.1.
3.2.2.

Tô màu
Giới thiệu các hệ màu
Các thuật toán tô màu
Xén hình
Thuật toán Cohen – Sutherland
Thuật toán chia nhị phân
Thuật toán Liang – Barsky
Thuật toán xén đa giác vào hình chữ nhật
CHƯƠNG 3
THIẾT KẾ ĐƯỜNG CONG BEZIER VÀ SPLINE
Đường cong Bezier
Thuật toán Casteljau
Dạng Bernstein của đường cong Bezier
Tạo và vẽ đường cong Bezier
Các tính chất của đường Bezier
Đường cong Spline và B-Spline
Định nghĩa
Các tính chất hữu ích trong việc thiết kế các đường cong B-Spline

3.2.3.

Thiết kế các đường Spline

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.

CHƯƠNG 4
CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI AFFINE
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.

Các phép biến đổi trong mặt phẳng
Các phép biến đổi trong không gian
Các hệ trục tọa độ
Các công thức biến đổi
Các phép chiếu vật thể trong không gian lên mặt phẳng
Phép chiếu phối cảnh
Phép chiếu song song
Công thức của các phép chiếu lên màn hình
CHƯƠNG 5
BIỂU DIỄN CÁC ĐỐI TƯỢNG 3D

5.1.

5.2.

Mô hình WireFrame
5.1.1.

Xây dựng cấu trúc dữ liệu

5.1.2.

Vẽ mô hình WireFrame
Vẽ các mặt toán học
CHƯƠNG 6
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KHỬ ĐƯỜNG VÀ MẶT KHUẤT
6.1.

Mô hình các mặt đa giác

6.2.

Các thuật toán khử mặt khuất
6.2.1.

Thuật toán BackFace

6.2.2.

Giải thuật vùng đệm độ sâu

CĐR3

CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

CĐR8

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra thực hành giữa học kỳ
Thi tự luận/thực hành cuối học kỳ

CĐR2

Hình thức đánh giá

CĐR1

14. Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
Tên chỉ tiêu
1 Điểm thành phần 1
2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

-

Cách thức đánh giá
Việc hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra thực hành giữa học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 60 phút
Thi tự luận/ thực hành cuối học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 90 phút
Tổng

Trọng số
20%
20%
60%
100%

Bảng tiêu chí đánh giá:
STT

Nội dung

Mức độ 1

Mức độ 2

Giữa kỳ

1

2

3

Vẽ các hình cơ Vẽ đoạn thẳng, đường
bản
tròn, ellipse (1.0 điểm)
(3.0 điểm)
Vẽ đồ thị hàm số (1.0
điểm)
Tô màu
- Kiểm tra một điểm
(3.0 điểm)
có năm trong một
hình? (1.0 điểm)
- Tô màu các hình cơ
bản: đa giác, hình
tròn, ellipse (1.0 điểm)
Xén hình
Xén đoạn thẳng vào
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Vẽ cung tròn, cung
ellipse, đa giác (1.0
điểm)

Tô màu một phần
hình, giao/hợp giữa
các hình (1.0 điểm)

Mức độ 3

(2.0 điểm)

4
Tổng:

hình chữ nhật: Thuật
toán
Cô
hen
SurtherLand, Chia nhị
phân, Liang Barsky
(2.0 điểm)
Các phép biến đổi Các phép biến đổi cơ Tổng hợp các phép
2D
bản (1.0 điểm)
biến đổi (1.0 điểm)
(2.0 điểm)
10 điểm
7.0
3.0

0.0

Cuối kỳ

1

Thuật toán vẽ Trình bày thuật toán: Vận dụng tính toán,
đường
thẳng, Bresenham/Midpoint
kiểm chứng thực tế
đường tròn
(1.0 điểm)
(1.0 điểm)
(2.0 điểm)
Kiểm tra một điểm
có năm trong một
hình? (0.5 điểm)
Tô màu các hình cơ Tô màu một phần
bản: đa giác, hình hình, giao/hợp giữa
tròn, ellipse (0.5 các hình (1.0 điểm)
điểm)
Xén hình
Trình bày thuật toán: Vận dụng tính toán,
(2.0 điểm)
Cô
hen kiểm chứng thực tế
Surtherland/Chia nhị (1.0 điểm)
phân/Liang
Barsky
(1.0 điểm)
Các phép biến đổi
Các phép biến đổi Tổng hợp các phép
2D
cơ bản (0.5 điểm)
biến đổi (1.0 điểm)
(1.5 điểm)
Đồ họa 3D
Các nguyên tắc khi vẽ Vận dụng các phép
(1.0 điểm)
các đối tượng 3D (0.5 chiếu, các thông số
khi vẽ (0.5 điểm)
điểm)
Đường
cong Các tính chất (0.5
Chứng minh các
Bezier
tính chất (1.0 điểm)
điểm)
(1.5 điểm)
10 điểm
3.0
5.0
2.0
Tô màu
(2.0 điểm)

2

3

4

5

6
Tổng
•

Chú ý: Công cụ thực hành (C++, C# + OpenGL)
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43. NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh) :
ENGINEERING
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
:
Trình độ
:
Học phần điều kiện học trước:
Mô tả học phần:

INTRODUCTION TO SOFTWARE

2 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết)
Đại học.
Lập trình Java cơ bản.

Học phần giúp trang bị kiến thức chung về cách làm một phần mềm từ khâu thu thập yêu cầu
bài toán đến khâu phân tích thiết kế, lập trình, kiểm thử, và thử nghiệm, cũng như những
thách thức khi triển khai và bảo trì, nâng cấp phần mềm. Với mỗi hoạt động trong quá trình
làm ra một phần mềm, học phần sẽ giúp sinh viên thực hành và tạo ra các sản phẩm, tài liệu
cần thiết, cũng như biết khai thác các công cụ hỗ trợ quản lý, phát triển một dự án phần mềm.
Ngoài ra môn học cũng trang bị một số kiến thức cập nhật về phương pháp, công nghệ mới
trong công nghệ phần mềm.

7.

Mục tiêu của học phần:

TT

Mã mục
tiêu của
học
phần

1.

MT1

2.

MT2

3.

MT3

Tên mục tiêu
Trang bị các khái niệm cơ bản của công nghệ phần mềm, những
khó khăn, thách thức để làm ra một phần mềm đúng yêu cầu, đúng
tiến độ, với chi phí hợp lý, giới thiệu các phương pháp, các hoạt
động và sản phẩm của quá trình làm ra một phần mềm.
Giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của các sản phẩm cần
làm ra trong quá trình làm một dự án phần mềm và đối tượng sẽ
dùng những sản phẩm này trong quá trình đưa phần mềm vào sử
dụng và cải tiến trong suốt vòng đời của một phần mềm.
Rèn luyện kỹ năng thực hành theo nhóm làm một dự án phần mềm
nhỏ để nắm qui trình phần mềm, biết sử dụng các công cụ thiết yếu
để quản lý, phối hợp làm việc trong một dự án phần mềm, cách
viết các tài liệu phần mềm cũng như sản phẩm mã nguồn có chất
lượng. Sinh viên sẽ học cách làm phần mềm một cách chuyên
nghiệp, hiệu quả, có thái độ nghiêm túc trong việc tuân thủ qui
trình, ý thức làm việc nhóm.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT
1.
2.

Mã CĐR
của học
Tên chuẩn đầu ra
phần
CĐR1
Nắm được quy trình tạo ra một sản phẩm phần mềm
Biết cách mô hình hóa thiết kế theo yêu cầu đặc tả, bảo trì và vận hành
CĐR2
hệ thống phần mềm sau phát hành
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3.
4.

CĐR3
CĐR4

5.

CĐR5

6.

CĐR6

7.

CĐR7

Nắm vững các quy trình làm phần mềm: Agile, XP, Scrum,...
Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm
Nắm vững quy trình khảo sát yêu cầu, thiết kế nội dung, kiến trúc phần
mềm
Có kiến thức cơ bản về bảo trì và cải tiến quy trình phần mềm
Có thái độ nghiêm túc trong việc tuân thủ qui trình, ý thức làm việc
nhóm

CĐR7

CĐR6

CĐR5

CĐR4

CĐR3

CĐR2

Chương

CĐR1

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

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

Chương
thứ

Tên chương

Lý
thuyết

1.

Tổng quan về công nghệ phần mềm

3

2.

Cấu trúc qui trình phát triển phần mềm
Các mô hình phát triển phần mềm
Các nguyên tắc thực hiện quy trình phần
mềm
Khảo sát, phân tích, đặc tả yêu cầu phần
mềm
Thiết kế nội dung, kiến trúc phần mềm
Kiểm tra chất lượng phần mềm
Bảo trì hệ thống
Tổng

3
3

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Số tiết tín chỉ
Thực eLearning
hành/
Tổng
thảo
số
(*)
luận
2/1
3
0

3
3

0

3
3
3
30

0
0
0
0

2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
16/8

3
3
3
3
3
3
3
30

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế × 2.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
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- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ, thực hiện đồ án, báo cáo đồ án kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL1. Pressman, R. S. and B. R. Maxim, Software engineering a practitioners approach, McGrawHill, 2015.

11.2. Tài liệu tham khảo:
TK1. Lê Đức Trung, Công nghệ phần mềm, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2002.
TK2. Sommerville I., Software engineering - 7th, Addison Wesley, 2004.

12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:
MỤC

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

NỘI DUNG
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Định nghĩa chung về phần mềm
Vai trò và tầm quan trọng của phần mềm
Các khái niệm phần mềm
Các chỉ tiêu cơ bản của phần mềm
Phân loại các sản phẩm phần mềm
Khó khăn và thách thức đối với phát triển phần mềm
CHƯƠNG 2
CẤU TRÚC QUI TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Quy trình chung
Xác định tập hành động
Xác định tập các nhiệm vụ
Mẫu quy trình
Đánh giá và cải tiến qui trình
CHƯƠNG 3
CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
Mô hình thác nước
Mô hình quy trình linh hoạt (Agile Process)
Mô hình XP
Mô hình Scrum
CHƯƠNG 4
CÁC NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN QUY TRÌNH PHẦN MỀM

4.1.

Các nguyên tắc hướng dẫn qui trình
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Các nguyên tắc hướng dẫn thực hành
Các nguyên tắc truyền thông
Các nguyên tắc lập kế hoạch
Các nguyên tắc mô hình hóa
Các nguyên tắc xây dựng
CHƯƠNG 5

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH, ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM
Khảo sát yêu cầu

5.1.
5.1.1.

Kỹ thuật lấy phiếu khảo sát

5.1.2.

Thiết lập các nguyên tắc

5.1.3.

Thu thập yêu cầu

5.1.4.

Phát triển ca sử dụng

5.1.5.

Xây dựng mô hình phân tích

5.1.6.

Yêu cầu đàm phán

5.1.7.

Yêu cầu giám sát

5.1.8.

Phê chuẩn các yêu cầu
Xây dựng kịch bản

5.2.
5.2.1.

Phân tích yêu cầu

5.2.2.

Mô hình hóa dựa trên kịch bản

5.2.3.

Mô hình UML

5.3.

Mô hình hóa yêu cầu dựa trên lớp
CHƯƠNG 6
THIẾT KẾ NỘI DUNG, KIẾN TRÚC PHẦN MỀM
Thiết kế nội dung

6.1.
6.1.1.

Qui trình thiết kế

6.1.2.

Các khái niệm thiết kế

6.1.3.

Mô hình thiết kế

6.2.

6.3.

Thiết kế kiến trúc
6.2.1.

Các thể loại kiến trúc

6.2.2.

Phong cách kiến trúc

6.2.3.

Quyết định chọn kiến trúc

6.2.4.

Thiết kế kiến trúc đã chọn

6.2.5.

Đánh giá thiết kế kiến trúc
Thiết kế cấp bộ phận
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CHƯƠNG 7
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM
7.1.

Độ tin cậy của phần mềm

7.2.

Các chiến lược kiểm tra phần mềm

7.3.

Quy trình kiểm thử và các công cụ trợ giúp kiểm thử

7.4.

Viết tài liệu kiểm thử
CHƯƠNG 8
BẢO TRÌ HỆ THỐNG

8.1.

Quản lý cấu hình phần mềm

8.2.

Hoạt động bảo trì phần mềm

8.3.

Một số hình thức bảo trì phần mềm

8.4.

Quản lý thay đổi, nâng cấp phần mềm

CĐR3

CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra trắc nghiệm giữa học kỳ
Báo cáo đồ án cuối học kỳ

CĐR2

Hình thức đánh giá

CĐR1

14. Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

Tên chỉ tiêu

TT
1

Điểm thành phần 1

2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

Cách thức đánh giá
-

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra trắc nghiệm giữa học kỳ
Thời gian làm bài trắc nghiệm 60 phút
Báo cáo đồ án cuối học kỳ
Tổng

Trọng
số
10%
30%
60%
100%

15. Quy tắc kiểm tra giữa và cuối học kỳ:
15.1. Kiểm tra giữa kỳ
•
•

Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm (60 phút), với nội dung các câu hỏi nằm từ chương 1 đến chương
4.
Đề thi được phân bố đều với 6 mức đánh giá theo thang Bloom.
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15.2. Kiểm tra cuối kỳ
•

Điểm kiểm tra cuối kỳ được tính bằng điểm đồ án.

• Các nhóm sinh viên (từ 3 – 5 sinh viên) lựa chọn một đề tài do giảng viên đưa ra
để thực hiện.
• Các nhóm lập kế hoạch thực hiện đề tài và báo cáo tiến độ theo kế hoạch
• Các nhóm thực hiện và hoàn thành các báo cáo (dạng Word) theo mẫu: Xác định
yêu cầu, Đặc tả yêu cầu, Thiết kế kiến trúc và giao diện, Thiết kế hệ thống, Xây
dựng prototype demo cho sản phẩm, Tài liệu kiểm thử, Quản lý cấu hình.
• Các nhóm hoàn thiện báo cáo tổng hợp, demo sản phẩm và thực hiện báo cáo kết
thúc đề tài.
• Điểm của các thành viên trong nhóm được tính toán, phân bố dựa trên mức độ
đóng góp của mỗi người trong các bước thực hiện đề tài.
16. Tiêu chí đánh giá đồ án cuối học kỳ
STT

1

2

3

Nội dung
Làm cáo
cáo theo
mẫu

Mức 1
Hoàn thành các báo
cáo đúng hạn, đầy đủ
các nội dung yêu
cầu.
(20 điểm)

Sản phẩm
Demo

Demo và mô tả đầy
đủ được giao diện
sản phẩm.
(10 điểm)
Trình bày, Trình bày được kết
thuyết
quả, quá trình thực
trình đồ án hiện đồ án.
(10 điểm)
Tổng
40

Mức 2
Các nội dung chính xác,
không cần điều chỉnh,
thay đổi nhiều.
(15 điểm)

Demo được sản phẩm ở
một chức năng như đặc
tả.
(10 điểm)
Thuyết trình rỏ ràng,
mạch lạc, bài trình
chiếu có tính thẩm mỹ.
(5 điểm)
30

Mức 3
Các nội dung thể
hiện sự công phu
có đầu tư nhiều
thời gian để thực
hiện.
(15 điểm)
Demo được sản
phẩm ít nhất 3 chức
năng như đặc tả.
(10 điểm)
Trả lời được các
câu hỏi thêm của
giám khảo.
(5 điểm)
30

Điểm

50

30

20
100

44. ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Số tín chỉ: 3 tín chỉ
Bộ môn/Khoa phụ trách: Hệ thống thông tin, Khoa Tin học
Mã số học phần:
Dạy cho các ngành: Cử nhân CNTT, Sư phạm Tin học

1. Mô tả học phần
Học phần Đồ án môn học rèn luyện cho sinh viên khả năng tự nghiên cứu và phân
tích, giải quyết vấn đề một cách độc lập dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
2. Điều kiện tiên quyết
3. Mục tiêu học phần
Về kiến thức:
253

-

Nắm vững phương pháp phân tích, giải quyết vấn đề.

-

Hiểu biết về phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
Nắm vững phương pháp trình bày báo cáo, thuyết trình.

Về kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học.
- Rèn luyện kỹ năng soạn thảo báo cáo, thuyết trình.
Về thái độ:
-

Rèn luyện tính kỹ luật, khả năng tự tổ chức

4. Nội dung cơ bản của học phần
Tập trung nghiên cứu các chủ đề cơ bản và nâng cao của ngành Công nghệ thông tin.
3. Hình thức tổ chức dạy học
- Các Sinh viên nộp Đề cương chi tiết theo mẫu do Khoa ban hành, thời hạn nộp
chậm nhất sau 2 tuần nhận đồ án và phải được Giảng viên hướng dẫn chấp nhận.
- Đến thời hạn quy định, sinh viên nộp 2 Báo cáo Đồ án môn học, có kèm chữ ký
đồng ý cho bảo vệ của Giảng viên hướng dẫn.
- Hội đồng được Khoa thành lập để đánh giá kết quả của sinh viên.
4. Phương pháp đánh giá học phần
Các báo cáo sẽ được đánh giá với các tiêu chí như sau:
- Hiểu vấn đề.
- Ưu tiên tính mới.
- Trình bày rõ ràng, đúng quy cách.
- Kết quả cài đặt chính xác, khoa học.
Kết quả đánh giá cuối cùng của Báo cáo gồm 3 điểm thành phần:
- Điểm đề cương (20%).
- Điểm tiến độ thực hiện đúng thời hạn (20%).
- Điểm bảo vệ Đồ án do của Hội đồng chấm (60%)
-

45. KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh) :
MINING
Mã họcphần
:
Khối lượng học tập
:
Trình độ
:
Học phần điều kiện học trước:
Mô tả học phần:

DATA

WAREHOUSE

AND

DATA

3tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Đại học.
Cơ sở dữ liệu

Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và các hệ thống thông tin quản lý
nói chung trong các tổ chức kinh tế, xã hội và kinh doanh không chỉ nhằm mục đích lưu trữ và
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khai thác dữ liệu, mà còn nhằm mục đích tối ưu hoá quá trình phân tích trên lượng dữ liệu lớn và
nhận được sự hỗ trợ trong việc ra quyết định. Việc thực hiện phân tích trên các cơ sở dữ liệu tác
nghiệp là không hiệu quả và thường dẫn đến phá vỡ khả năng cung cấp dịch vụ bình thường của
hệ thống. Khác với cơ sở dữ liệu tác nghiệp, kho dữ liệu được xây dựng hướng đến sự tối ưu hoá
và đơn giản hoá quá trình phân tích trên lượng dữ liệu lớn. Khai phá dữ liệu giúp đưa ra những
quyết định dựa trên dữ liệu đã thu được trong quá khứ. Khai phá dữ liệu thường sử dụng lượng
lớn dữ liệu và thường chúng không phải là dữ liệu tác nghiệp sơ cấp. Trong nhiều kỹ thuật khai
phá dữ liệu, việc kết hợp ứng dụng kho dữ liệu là rất cần thiết.
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kho dữ liệu và khai phá dữ liệu;
kiến thức về kiến trúc, quy trình xây dựng và cách thức khai thác kho dữ liệu; kiến thức và kỹ
năng áp dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu thông dụng.

7.

Mục tiêu của học phần:

TT

Mã mục
tiêu của
học
phần

1.
2.
3.
4.

MT1
MT2
MT3
MT4

5.

MT5

6.

MT6

Tên mục tiêu
Trang bị kiến thức tổng quan về kho dữ liệu.
Trang bị kiến thức tổng quan về khai phá dữ liệu.
Trang bị kiến thức về tổ chức, quản lý và khai thác kho dữ liệu.
Trang bị kiến thức về các kỹ thuật khai phá dữ liệu.
Trang bị kỹ năng sử dụng các công cụ để triển khai các công nghệ kho
dữ liệu và khai phá dữ liệu.
Áp dụng các phương pháp học tập tích cực, hướng đến tăng cường học
tập thông qua thực hành

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT

Mã CĐR
của học
phần

1.

CĐR1

2.

CĐR2

3.

CĐR3

4.

CĐR4

5.

CĐR5

6.

CĐR6

7.

CĐR7

Tên chuẩn đầu ra
Xác định vai trò, chức năng và ứng dụng kho dữ liệu trong hệ thống
thông tin, liên hệ trong thực tiễn
Xác định mô hình, quy trình, kỹ thuật để triển khai kho dữ liệu
trong các hệ thống thông tin
Xác định vai trò, chức năng của khai phá dữ liệu trong việc hỗ trợ ra
quyết định
Phát biểu được các thuật toán khai phá dữ liệu cơ bản (phân cụm,
phân lớp, khai phá luật kết hợp)
Sử dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu cơ bản; có khả năng tự tìm
kiếm bài toán từ thực tế
Có kỹ năng sử dụng công cụ để triển khai kho dữ liệu và các dự án
khai phá dữ liệu
Có kỹ năng làm việc theo nhóm, trình bày, khả năng giải quyết vấn
đề.
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9.

CĐR7

CĐR5

CĐR4

x

CĐR3

x

CĐR6

1.
2.
3.
4.

CĐR2

Chương

CĐR1

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

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

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

Chương

Tên chương

Lý
thuyết

Tự học
(E-learning)

Thực hành/
thảo luận(*)

1

Kho dữ liệu

6

1

6

2
3

Khai phá dữ liệu
Các kỹ thuật khai phá dữ liệu
Mô hình khai phá dữ liệu và chọn
công cụ
Tổng

4
7

2
4

6
9

3

3

9

20

10

30

4

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế x 2.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL1. Lê Văn Phùng, Quách Xuân Trưởng, Khai phá dữ liệu, NXB Thông tin và Truyền thông,
2012.

11.2. Tài liệu tham khảo:
TK1. Jiawei Han, Data Mining Concepts And Techniques, 3rd Edition, Morgan Kaufmann, 2011.
TK2. Vincent Rainardi, Building a Data Warehouse With Examples in SQL Server, 1st, Apress,
2008.
TK3. ZhaoHui Tang, Data Mining with SQL Server 2005, 1st, Wiley, 2005.
TK4. Inmon I.H, Building the datawarehouse, 4th ed., Wiley, 2005.

12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:
CHƯƠNG 1
KHO DỮ LIỆU (KDL, DATA WAREHOUSE - DW)
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1.4.

Định nghĩa KDL
Mục đích và ý nghĩa của KDL
Đặc tính của KDL
Tính tích hợp (Integration)
Hướng chủ đề (Data Mart)
Dữ liệu gắn thời gian và có tính lịch sử
Dữ liệu có tính ổn định (nonvolatility)
Dữ liệu tổng hợp
Phân biệt KDL với những hệ cơ sở dữ liệu tác nghiệp

1.5.

KDL và công nghệ xử lý phân tích trực tuyến (OLAP)

1.6.

Kiến trúc của KDL

1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

1.6.1.
1.6.2.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
1.7.7.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.

KDL phân tán thuần nhất (Homogenous distributed data warehouses)
KDL phân tán không thuần nhất (Heterogenous distributed data
warehouses)
Qui trình xây dựng KDL
Các nguồn dữ liệu
Trích chọn dữ liệu (Etract)
Lọc (Filter), làm sạch dữ liệu (Cleaning)
Thẩm định (Validate) và chuyển đổi (Transforming) dữ liệu
Tích hợp (Integrated), ghép (Merge) và gộp (Aggregate) dữ liệu
Nạp, tải (Load) dữ liệu vào kho
Lưu trữ và phân tán dữ liệu (Archive and Distribute)
Mô hình hoá KDL
Kỹ thuật (Dimensional modeling)
Sơ đồ (hình sao, bông tuyết, chòm sao)
CHƯƠNG 2
KHAI PHÁ DỮ LIỆU (KPDL, DATA MINING -DM)

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.

3.1.
3.2.
3.3.

Tổng quan về KPDL
Khái niệm KPDL
Vai trò của KPDL
Qui trình khai phá dữ liệu
Các lĩnh vực liên quan của KPDL (Statistics, Machine Learning, DataBase,
Data Visualization)
KPDL với KDL và OLAP
CHƯƠNG 3
CÁC KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU
Các kỹ thuật phân lớp (Classification): Decision Tree (ID3, C4.5),
Random Forest, K-Nearest Neighbors, Naïve Bayes
Phân cụm (Clustering): K-Means, Self Oganizing Map,…
Luật kết hợp (Association Rules): Apriori, FP-growth
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Giới thiệu hồi qui (Regression)
Giới thiệu phân tích sự khác biệt (Discriminant Analysis)
Giới thiệu phân tích thành phần chính (Principal Component
Analysis)
Giới thiệu mạng nơ-rôn
Giới thiệu thuật toán di truyền
CHƯƠNG 4

3.4.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

MÔ HÌNH KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ LỰA CHỌN CÔNG CỤ
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.

Mô hình KPDL
CRISP ( Cross Industry Standard Process for Data Mining)
DMAIC (Define > Measure > Analyze > Improve > Control)
SEMMA( Sample > Explore > Modify > Model > Assess)
Các yêu cầu căn bản đối với công cụ KPDL

CĐR3

CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra tự luận giữa học kỳ
Thi tự luận/vấn đáp cuối học kỳ

CĐR2

Hình thức đánh giá

CĐR1

14. Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
Tên chỉ tiêu
1 Điểm thành phần 1
2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

Bảng tiêu chí đánh giá
STT
Nội dung
Kho dữ liệu
(3.0 điểm)

-

Cách thức đánh giá
Việc hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra tự luận/vấn đáp/thực hành giữa học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 60 phút
Thi tự luận/vấn đáp/thực hành cuối học kỳ
Thời gian làm bàitự luận 90 phút
Tổng

Mức độ 1

Mức độ 2

Trọng số
20%
20%
60%
100%

Mức độ 3

Giữa kỳ
Nêu được khái niệm KDL Phân biệt KDL Cho
ví
Nêu được các đặc tính của với cơ sở dữ (0.25)
KDL (0.25)
liệu tác nghiệp
(0.25)
Phát biểu khái niệm OLAP Cho
ví
dụ
Phân biệt OLTP và OLAP (0.25)
(0.25)
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dụ

Tổng:

Nêu được kiến trúc của
KDL (0.25)
Phát biểu được quy trình
xây dựng KDL (0.25)
Phát biểu khái niệm mô Phân biệt sơ đồ
hình hoá KDL (0.25)
ngôi sao, bông
tuyết và chòm
sao (0.5)
Tổng quan về Phát biểu khái niệm KPDL Phân
biệt
KPDL
Liệt kê các lĩnh vực liên KPDL với tìm
(2)
quan KPDL (0.25)
kiếm
thông
thường (0.25)
Phát biểu qui trình khai Giải thích quy
phá dữ liệu(0.25)
trình (0.5)
Kỹ thuật phân lớp
Phát biểu khái niệm
(5.0 điểm)
Nêu các kỹ thuật cơ bản
Nêu các miền ứng dụng
(0.5)
Cây quyết định: Nêu ý So sánh ID3 và
tưởng
C4.5
(0.5)
Áp dụng với dữ
liệu cho trước
(1.0)
Rừng ngẫu nhiên: Nêu ý Áp dụng với dữ
tưởng (thưởng 0.5)
liệu cho trước
(dùng công cụ)
(thưởng 0.5)
kNN: Nêu ý tưởng (0.25)
Áp dụng với dữ
liệu cho trước
(0.5)
Naïve Bayes: Nêu ý tưởng Áp dụng với dữ
liệu cho trước
(0.25)
(0.5)
10 điểm
3.25
3.75
Cuối kỳ

1

2

Tổng quan về Phát biểu khái niệm KPDL
KPDL
Liệt kê các lĩnh vực liên
(1 điểm, chọn 1 quan KPDL (0.25)
trong 2)
(0.5 điểm)
Phát biểu qui trình khai
phá dữ liệu(0.25)
Kỹ thuật phân lớp
Phát biểu khái niệm
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Phân
biệt
KPDL với tìm
kiếm
thông
thường (0.25)
Giải thích quy
trình (0.25)

Cho ví dụ cho
bài toán cụ thể
đơn giản (0.5)
Cho
ví
(0.25)

dụ

Cho ví dụ cho
từng bước (0.5)

Tự phát biểu bài
toán và cho dữ
liệu (0.5)
Cắt tỉa cây
(0.5)

Tự phát biểu bài
toán và cho dữ
liệu (0.25)
Tự phát biểu bài
toán và cho dữ
liệu (0.25)
3.0

(4.0 điểm)

3

4

5

Nêu các miền ứng dụng
(0.25)
Cây quyết định: Nêu ý So sánh ID3 và
tưởng
C4.5
(0.25)
Áp dụng với dữ
liệu cho trước
(0.75)
Rừng ngẫu nhiên: Nêu ý Áp dụng với dữ
tưởng (0.25)
liệu cho trước
(dùng công cụ)
(thưởng 0.25)
kNN: Nêu ý tưởng (0.25)
Áp dụng với dữ
liệu cho trước
(0.5)
Naïve Bayes: Nêu ý tưởng Áp dụng với dữ
liệu cho trước
(0.25)
(0.5)
Kỹ thuật phân cụm Phát biểu khái niệm
(2.25 điểm)
Nêu các miền ứng dụng
(0.25)
kMean: Nêu ý tưởng (0.25) Áp dụng với dữ
liệu cho trước
(0.5)
Self Oganizing Map: Nêu Áp dụng với dữ
liệu cho trước
ý tưởng (0.25)
(0.5)
Khai phá luật kết Phát biểu khái niệm
hợp
Nêu các miền ứng dụng
(3.25 điểm)
(0.25)
Apriori: Nêu ý tưởng
Áp dụng với dữ
liệu cho trước
(0.25)
(0.5)
FP-growth: Nêu ý tưởng
Áp dụng với dữ
liệu cho trước
(0.25)
(0.5)
Sinh luật: Ý tưởng (0.25)
Áp dụng với dữ
liệu cho trước
(0.5)
Các
mô
hình Liệt kê được các mô hình
Giải thích được
KPDL và các công (thưởng 0,25)
các mô hình
cụ hỗ trợ KPDL
(thưởng 0,25)
(thưởng 1.0 điểm)
Phát biểu được các yêu cầu Cho ví dụ lựa
chọn phù hợp
cơ bản (thưởng 0,25)
cho bài toán cụ
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Tự phát biểu bài
toán và cho dữ
liệu (0.25)
Cắt tỉa cây
(0.25)

Tự phát biểu bài
toán và cho dữ
liệu (0.25)
Tự phát biểu bài
toán và cho dữ
liệu (0.25)

Tự phát biểu bài
toán và cho dữ
liệu (0.25)
Tự phát biểu bài
toán và cho dữ
liệu (0.25)

Tự phát biểu bài
toán và cho dữ
liệu (0.25)
Tự phát biểu bài
toán và cho dữ
liệu (0.25)
Kỹ thuật tối ưu
hoá quá trình
sinh luật (0.25)

thể
0,25)
Tổng

10 điểm

3.25

(thưởng
4.5

2.25

46. AN TOÀN THÔNG TIN
Số tín chỉ: 2TC (2LT)
Bộ môn/Khoa phụ trách: Mạng máy tính
Mã số học phần:
Dạy cho các ngành: Cử nhân CNTT, Sư phạm Tin học
1. Mô tả môn học:
Học phần An toàn thông tin cung cấp:
- Những nguyên lý cơ bản của an ninh mạng, đặc biệt là trong các hệ thống truyền tin,
mạng truyền dữ liệu và mạng máy tính.
- Thiết kế và hiện thực giải pháp an ninh mạng bức tường lửa, phát hiện xâm nhập bất hợp
pháp.
2. Điều kiện tiên quyết:
- Mạng máy tính
- Truyền và bảo mật thông tin
3. Mục tiêu học phần:
Học xong học phần này, sinh viên có được
-

Kiến thức
Trình bày và so sánh các loại bức tường lửa, kỹ thuật phát hiện xâm nhập bất hợp pháp.

• Kỹ năng
- Phát hiện các nguy cơ và thực hiện các kỹ thuật phát hiện xâm nhập bất hợp pháp, bức
tường lửa trên môi trường mạng giả lập.
• Thái độ
- Rèn luyện được thái độ nghiêm túc, có khả năng đọc hiểu và nghiên cứu chuyên sâu trong
lĩnh vực an ninh mạng máy tính.
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
Chương 1: Tổng quan
1.1 Tổng quan
1.2 Các kiểu tấn công
1.3 Mô hình OSI
1.4 Mô hình TCP / IP
Chương 2: IPSec
2.1 Tổng quan
2.2 Cấu trúc IPSec
2.3 Giao thức AH
2.4 Giao thức ESP
Chương 3: Bức tường lửa
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3.1 Tổng quan về bức tường lửa
3.2 Các chức năng của bức tường lửa
3.3 Cấu trúc của bức tường lửa
3.4 Một số mô hình bức tường lửa
Chương 4: Xâm nhập bất hợp pháp
4.1 Tổng quan về hệ thống phát hiện xâm nhập
4.2 Các chức năng của hệ thống phát hiện xâm nhập
4.3 Cấu trúc của hệ thống phát hiện xâm nhập
4.4 Một số mô hình hệ thống phát hiện xâm nhập
4.2. Hình thức tổ chức dạy dạy học:

Tên chương

Lý
thuyết

Thực
hành

Tự học
(Elearning)

Bài
tập

(1)

(2)
2
6

(3)

(4)

(5)

Tổng quan
IPSec
Bức tường lửa
Xâm nhập bất hợp pháp
TỔNG

2
4

6
6
20

4
10

Tài liệu học
tập, tham
khảo
(6)
[1] [2] [3]
[1] [2] [3]
[1] [2] [3]
[1] [2] [3]

5. Tài liệu tham khảo
[1]. Bài giảng An toàn thông tin, Khoa Tin học, 2012.
[2]. Bài giảng An toàn thông tin, TS. Nguyễn Tấn Khôi, 2011.
[3]. Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall, New Jersey, 2003.
6. Phương pháp đánh giá học phần
Số lần kiểm tra: 2
- Kiểm tra giữa kỳ
- Thi cuối kỳ

Trọng số: 0.4
Trọng số: 0.6

47. CHƯƠNG TRÌNH DỊCH
Số tín chỉ: 3 (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Bộ môn/Khoa phụ trách:
Mã số học phần:
1. Mô tả học phần: Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên lý làm việc của các
chương trình dịch; Lý thuyết thiết kế ngôn ngữ lập trình (ngôn ngữ người – máy và dịch tự
động); Chuyển đổi từ ngôn ngữ lập trình này sang ngôn ngữ khác. Các nội dung chủ yếu được
cung cấp trong chương trình môn học bao gồm: Vị trí, vai trò của compiler trong hệ xử lý ngôn
ngữ nói chung; Các giai đoạn làm việc của compiler; Kỹ thuật và các thuật toán phân tích từ
vựng (lexical analysis); Phân tích cú pháp (syntax analysis); Phân tích ngữ nghĩa (semantic
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analysis); Sinh mã trung gian (ICG); Tối ưu mã (code optimization); Sinh mã đích (code
generation); Vấn đề quản lý bảng ký tự; Vấn đề xử lý lỗi biên dịch.
2. Điều kiện tiên quyết: Để học được học phần này, sinh viên phải học trước những học phần.
- Toán rời rạc
- Nguyên lý ngôn ngữ lập trình
- Ngôn ngữ hình thức & Automat
3. Mục tiêu của học phần
Học xong môn này, sinh viên có được
-

Kiến thức
- Cung cấp những kiến thức cơ bản về chương trình dịch làm cơ sở cho việc tìm
hiểu sâu về các ngôn ngữ lập trình, lý thuyết dịch máy, xử lý ngôn ngữ.
- Hiểu từng ngôn ngữ, điểm mạnh điểm yếu của nó;
- Lựa chọn ngôn ngữ và chương trình dịch thích hợp;
- Phân biệt được công việc do CTD thực hiện và do CT ứng dụng thực hiện;
- Thực hiện các dự án xây dựng chương trình dịch;

•

Kĩ năng
- Nâng cao hiểu biết và kỹ năng lập trình, kỹ năng làm việc nhóm, xử lý thông tin
trên ngôn ngữ tự nhiên;
- Kỹ năng lập trình,
- Thái độ
- Sinh viên có thái độ tích cực, chủ động tìm tài liệu, đọc hiểu tài liệu và viết báo
cáo, Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiên trong quá trình học.
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
Chương 1. Nhập môn chương trình dịch
1.1. Giới thiệu về chương trình dịch và các đặc tả của ngôn ngữ lập trình.
1.2. Cấu trúc tổng quan và các pha làm việc của chương trình dịch.
1.3. Các khái niệm cơ bản của môn học.
Chương 2. Bổ túc về ngôn ngữ hình thức và automata hữu hạn
2.1. Khái niệm về ngôn ngữ, văn phạm, automata
2.2. Automata hữu hạn đơn đinh, đa định
2.3. Biểu thức chính quy
2.4. Các thuật toán biến đổi tương đương
Chương 3. Các phương pháp phân tích từ vựng
3.1. Nội dung, mục đích, đầu vào đầu ra của Lexical analysis
3.2. Automata đoán nhận biểu thức.
3.3. Biểu thức chính qui và các giới hạn của biểu thức chính quy.
Chương 4. Các phương pháp phân tích cú pháp
4.1. Mục tiêu, đầu vào đầu ra của syntax analysis.
4.2. Các thuật toán phân tách cú pháp (parsing).
4.3. Vấn đề nhập nhằng và xử lý nhập nhằng cú pháp.
Chương 5. Phân tích ngữ nghĩa
5.1. Mục tiêu, đầu vào, đầu ra của semantic analysis.
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5.2. Dịch trực tiếp cú pháp, bảng dịch trực tiếp cú pháp.
5.3. Các vấn đề về kiểm tra kiểu, kiểm tra lỗi.
5.4. Vấn đề xử lý tối nghĩa
Chương 6. Sinh mã trung gian
6.1. Three-Address Instructions
6.2. Sinh mã trung gian cho câu lệnh, các phép gán, mảng...
6.3. Sinh mã trung gian cho toán tử boolean, quan hệ, điểu kiện và vòng lặp...
Chương 7. Sinh mã đích
7.1. Mục tiêu, đầu vào đầu ra của code generation
7.2. Sinh mã đích cho câu lệnh, các phép gán, mảng...
7.3. Sinh mã đích cho toán tử boolean, quan hệ, điểu kiện và vòng lặp...
Chương 8. Các vấn đề của trình biên dịch hiện đại
8.1. Ngôn ngữ hướng đối tượng
8.2. Run-Time Environment
8.3. Bảng ký tự, namespaces
8.4. Quản lý bộ nhớ và địa chỉ
8.5. Vấn đề tối ưu mã
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Tên chương

Số tiết
lý
thuyết

Số tiết
thực
hành

(1)
Chương 1. Nhập môn chương
trình dịch
Chương 2. Bổ túc về ngôn
ngữ hình thức và automata
hữu hạn
Chương 3. Các phương pháp
phân tích từ vựng
Chương 4. Các phương pháp
phân tích cú pháp
Chương 5. Phân tích ngữ
nghĩa
Chương 6. Sinh mã trung gian
Chương 7. Sinh mã đích
Chương 8. Các vấn đề của
trình biên dịch hiện đại
TỔNG

(2)
3

(3)

3

Số tiết
Elearnin
g
(4)
1

Số tiết
bài
tập

Tài liệu học tập,
tham khảo
cần thiết

(5)
4

(6)
[1]

1

4

[1], [2]

2

4

2

[1]

2

4

2

[1]

3

4

1

[1]

3
2
2

4
4

1
1
1

2

[1]
[1]
[1]

20

20

10

10

5. Tài liệu tham khảo:
1. Compilers: Principles, Technique and Tools. A.V. Aho, M. Lam, R. Sethi,
J.D.Ullman. - Addison -Wesley 2nd Edition, 2007.
2. Giáo trình Automat ngôn ngữ hình thức và nguyên lý chương trình dịch.
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Nguyễn Văn Xuất. - HVKTQS – 2004.
3. Engineering a Compiler. K. Cooper, L. Torczon. - Morgan-Kaufman Publishers,
2005.
4. Advanced Compiler Design and Implementation. S. Muchnick. MorganKaufmann Publishers, 2007.
5. Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation (2nd Edition). J.E. Hopcropft,
R. Motwani, J.D. Ullman. -Addison-Wesley.-2001.
6. Phương pháp đánh giá học phần:
• Đánh giá thường xuyên: 0.1
• Kiểm tra giữa kỳ: 0.3
• Đồ án: 0.6

48. LẬP TRÌNH DI ĐỘNG
Tên học phần (tiếng Anh)
:
MOBILE PROGRAMMING
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
:
3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Trình độ
:
Đại học.
Học phần điều kiện học trước:
Mô tả học phần:
Ngày nay, với sự bùng nổ dân số, cùng với sự phát triển của cơn bão của công nghệ thông
tin, máy tính hoặc laptop dần dần được thu nhỏ lại nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chức năng của nó,
đó là lý do tại sao điện thoại thông minh lớn ra đời. Các công ty công nghệ và nhà sản xuất điện
thoại luôn khuyến khích các lập trình viên đưa ra những ý tưởng mới và phát triển ứng dụng di
động dựa trên ý tưởng của họ. Vì vậy, khóa học lập trình di động ra đời để hướng dẫn sinh viên
biết cách làm thế nào tạo ra những ứng dụng đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhiều tầng lớp người
sử dụng.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Học phần lập trình di động giúp sinh viên hiểu sâu về lĩnh vực lập trình di động, đồng thời
cung cấp các kỹ năng kiến thức sâu về lập trình di động trên nền tảng Android, cơ chế nào để có
thể học hỏi và lập trình trên các nền tảng khác.
Mục tiêu của học phần:

7.

TT

Mã mục
tiêu của
học
phần

1.

MT1

2.

MT2

3.

MT3

Tên mục tiêu
Cung cấp cho người học cái nhìn tổng quan về lập trình di động, các nền
tảng và công cụ lập trình di động đang có mặt trên thị trường.
Giúp người học có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng một ứng dụng
di động hoàn chỉnh trên nền tảng Android.
Giúp người học biết cách xuất bản và đưa ứng dụng lên kho ứng dụng
của Google

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
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Mã CĐR
của học
phần
CĐR1
CĐR2
CĐR3
CĐR4
CĐR5
CĐR6
CĐR7
CĐR8
CĐR9
CĐR10
CĐR11

TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tên chuẩn đầu ra
Liệt kê được các nền tảng di động và công cụ lập trình di động
Sử dụng được các công cụ cần thiết để lập trình Android
Hiểu được cấu trúc và các thành phần của một ứng dụng Android
Biết cách thiết kế giao diện cho ứng dụng Android
Hiểu được vòng đời của Activity, Fragment
Biết cách chuyển đổi, truyền dữ liệu giữa các Activity ,Fragment
Sử dụng được Service trong Android
Biết cách đọc, ghi dữ liệu trên file
Sử dụng được SQLite để lưu trữ cơ sở dữ liệu
Vận dụng được các kĩ thuật nâng cao xây dựng ứng dụng Android
Biết cách xuất bản một ứng dụng lên kho của Google

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

Chương

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

C
Đ
R
1

C
Đ
R
2

x

x
x

C
Đ
R
3
x
x

C
Đ
R
4

C
Đ
R
5

C
Đ
R
6

C
Đ
R
7

C
Đ
R
8

C
Đ
R
9

C
Đ
R
1
0

C
Đ
R
1
1
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

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

Chương thứ

1.
2.
3.
4.
5.

Tên chương

Lý
thuyết

Nhập môn lập trình Android
Thiết kế giao diện
Xử lý tương tác trong Android
Cơ sở dữ liệu trong Android
Một số kĩ thuật nâng cao
Tổng

1
5
5
5
4
20

Tự
học
(Elearni
ng)
1
2
2
3
2
10

Thực
hành/
thảo
luận(*)

Tổng
số

2
8
8
6
6
30

4
15
15
14
12
60

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận
trên thiết kế x 2.
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Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo quy định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.
11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL1. Trương Thị Ngọc Phượng, Lập trình Android, NXB Thời đại, 2014.
TL2. Khoa Tin học, Bài giảng Lập trình di động, lưu hành nội bộ.
11.2. Tài liệu tham khảo:
TK1. Hồ Thị Thảo Trang, Giáo trình Android, Đại học Mỏ - địa chất Hà Nội, 2012.
TK2. Wei-Meng Lee, Beginning Android 4 Application Development, 2012.
TK3. Reto Meier, Professional Android 4 Application Development, 2012.
TK4. Jason Ostrander, Android UI Fundamentals: Develop and Design, 2012.
TK5. Johannes Knutsen, Web Service Clients on Mobile Android Devices, 2009.
TK6. Grant Allen and Mike Owens, The Definitive Guide to SQLite, 2010.
TK7. Hervé Guihot, Pro Android Apps Performance Optimization, 2012
TK8. Lucas Jordan and Pieter Greyling, Practical Android Projects, 2011.
TK9. http://developer.android.com/
12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:
CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN LẬP TRÌNH ANDROID
1.1.
Các nền tảng di động
1.1.1.
Android
1.1.2.
IOS
1.1.3.
Windowphone
1.1.4.
Các nền tảng khác
1.2.
Môi trường & các công cụ lập trình Android
1.3.
Cấu trúc & các thành phần chính của một ứng dụng Android
1.3.1.
Cấu trúc
1.3.2.
Các thành phần cơ bản (App components)
1.3.3.
Tài nguyên (App Resources)
1.3.4.
Tệp tin Manifest
CHƯƠNG 2
THIẾT KẾ GIAO DIỆN
2.1.
View & View Group
2.1.1.
Layout
2.1.2.
TextView
2.1.3.
EditText
2.1.4.
Button, ImageButton
2.1.5.
ImageView
2.1.6.
Một số thành phần khác: CheckBox, RadioButton, Toggle10.
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.

Switch,Spinner, AutoCompleteTextView
TimePicker & DatePicker
GridView, ListView, Viewpager, RecycleView
Menu
Toast, Dialog
Style and Theme
Notification
CHƯƠNG 3
XỬ LÝ TƯƠNG TÁC TRONG ANDROID
Activity
Giới thiệu Activity & Activity Stack
Task
Vòng đời của Activity
Khởi động Activity
Truyền dữ liệu giữa các Activity
Intent & Intent Filter
Fragment
Giới thiệu Fragment
Vòng đời của Fragment
Tương tác giữa các Fragment
Service trong Android

3.4.1.

Giới thiệu Service trong Android

3.4.2.

Vòng đời của Service

3.4.3.

Hoạt động của Service

3.5.

Broadcast Receiver
CHƯƠNG 4
CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG ANDROID

4.1.

Shared Preferences
4.1.1.

Khái niệm

4.1.2.

Cách thức hoạt động
File trên bộ nhớ

4.2.
4.2.1.

Lưu trữ trên bộ nhớ trong

4.2.2.

Lưu trữ trên bộ nhớ ngoài
Cơ sở dữ liệu SQLite

4.3.
4.3.1.

Giới thiệu SQLite

4.3.2.

Các công cụ quản lý SQLite

4.3.3.

Xây dựng, kết nối CSDL SQLite trong Android
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ KỸ THUẬT XỬ LÝ NÂNG CAO

5.1.

Đa tiến trình trong Android
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5.1.1.

Xử lý với Handler

5.1.2.

Xử lý với AsyncTask

5.2.

Animation

5.3.

Location and Maps

5.4.

Phân phối ứng dụng lên kho Google Play Store
Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

14.

Hình thức đánh giá

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra tự luận giữa học kỳ
Làm đồ án cuối học kỳ

C
Đ
R
1

C
Đ
R
2

C
Đ
R
3

C
Đ
R
4

C
Đ
R
5

C
Đ
R
6

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

C
Đ
R
7

C
Đ
R
8

C
Đ
R
9

C
Đ
R
1
1

x

C
Đ
R
1
0
x

x

x

x

x

x

x

x

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
Tên chỉ tiêu
1 Điểm thành phần 1
2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

-

Cách thức đánh giá
Hoàn thành bài tập được giao (cá nhân, nhóm)
Kiểm tra tự luận giữa học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 60 phút
Làm đồ án cuối học kỳ (theo nhóm)
Tổng

Trọng số
20%
20%
60%
100%

Bảng tiêu chí đánh giá

STT
1

2

Nội dung

Mức độ 1

Mức độ 2

Giữa kỳ
Tổng quan lập Liệt kê được các nền Phân biệt lập trình
trình Android
tảng lập trình di động
trên Android với
(1.5 điểm)
(0.25)
các nền tảng khác
(0.25)
Xác định được các công Thiết lập môi
cụ lập trình Android
trường lập trình
(0.25)
Android (0.25)
Trình bày được cấu trúc Giải thích vai trò
và các thành phần chính các thành phần
của một ứng dụng của ứng dụng
Android (0.25)
Android (0.25)
Thiết kế giao diện Trình bày các loại Vận dụng được
trong Android
Layout trong Android các loại Layout để
(4.0 điểm)
(0.5)
thiết kế giao diện
Android (0.5)
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Mức độ 3

Đánh giá,
so sánh các
Layout
(0.5)

Mô tả các thành phần Vận dụng được
dùng để thiết kế giao các thành phần
diện trong Android (0.5) giao diện cơ bản
để thiết kế giao
diện
Android
(0.5)

3

Tổ
chức
đượ c các
thành phần
giao diện
để tạo được
giao diện
ứng dụng
Android
(0.5)

Mô tả style, theme trong Vận dụng style,
lập trình Android (0.5)
theme để thiết kế
giao diện (0.5)
Xử lý tương tác Mô tả khái niệm Activity Giải thích vòng
trong lập trình (0.25)
đời của Activity
Android
(0.5)
(4.5 điểm)
Trình bày khái niệm Vận dụng Intent
Intent và Intent Filter và Intent Filter
trong Android.
(0.5)
(0.5)

Tổng: 10 điểm

Đánh giá
các
loại
Intent trong
Android
(0.5)
Mô tả hoạt động của Vận
dụng Đánh giá
Fragment trong Android Fragment trong vai trò của
(thưởng 0.25)
lập trình Android Fragment
(0.5)
trong lập
trình
Android
(0.5)
Mô tả Service trong lập Giải thích vai trò
trình Android (0.5)
của Service (0.5)
4.25
2
3.75
Cuối kỳ

1

2

Tổng quan lập Trình bày được cách sử
trình Android
dụng các công cụ lập
(1 điểm)
trình Android (0.25)
Trình bày được cấu trúc
và các thành phần chính
của ứng dụng Android
(0.25)
Thiết kế giao diện Trình bày được các loại
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So sánh được các
công cụ lập trình
Android (0.25)
Giải thích vai trò
các thành phần
của ứng dụng
Androdi (0.25)
So sánh các loại Tổ

chức

Layout trong Android Layout
trong giao diện
(0.25)
Android (0.25)
bằng các
loại Layout
trong
Android
(0.5)
Mô tả cách sử dụng các Khai thác được Tích hợp
thành phần giao diện các thành phần được các
trong lập trình Android
giao diện trong thành phần
(0.25)
lập trình Android giao diện
(0.25)
vào
ứng
dụng
Android.
(0.5)
Trình bày cách sử dụng So sánh được
các
thành
phần cách
dùng
ListView,
GridView, ListView
và
Viewpager,… trong lập Recycle
View
trình Android (0.25)
trong
Android
(0.25)
Mô tả được các thành
Tích hợp
phần hiển thị thông báo
được các
trong lập trình Android
thành phần
(0.25)
hiể n thị
thông báo
vào
ứng
dung
Android
(0.5)
Xử lý tương tác Trình bày được cách sử Giải thích được
trong Android
vòng đời của
dụng Activity (0.25)
(2.5 điểm)
Activity (0.25)
Trình bày được cách sử Vận dụng được
Fragment trong
dụng Fragment (0.25)
lập trình Android
(0.25)
Mô tả được cách sử dụng Vận dụng được
được
Service
Service (0.25)
trong lập trình
Android (0.25)
Cơ sở dữ liệu Trình bày được khái
Vận dụng Shared
trong Android
(2 điểm)

3

4
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trong Android
(2.5 điểm)

niệm Shared Preferences
(0.25)
Mô tả được cách lưu trữ
trên bộ nhớ (0.25)

Trình bày được cách sử
dụng SQLite trong lập
trình Android (0.25)

Một số kĩ thuật Mô tả được cách xử lý
nâng cao trong đa tiến trình trong
Android
Android (thưởng 0,25)
(thưởng 1.5 điểm)
Trình bày được cách sử
dụng Animation (0,25)

5

Tổng

10 điểm

Trình bày được cách đưa
một ứng dụng lên kho
ứng dụng của Google
(0.5)
3.5

Preferences
để
lưu trữ dữ liệu
(0.25)
Tổ chức lưu trữ Đánh giá
dữ liệu trên bộ hiệu
quả
nhớ (0.5)
của
việc
lưu trữ trên
bộ
nhớ
(0.5)
Phân tích những Phát triển
ưu, nhược điểm ứng dụng
khi lưu trữ cơ sở có sử dụng
dữ liệu bằng SQLite làm
SQLite (0.25)
cơ sở dữ
liệu (0.5)
Giải thích được
cách xử lý với
Handler và Async
Task (0.25)
Phân tích được
cách
dùng
Location và Maps
trong lập trình
Android (0.25)

4

2.5

49. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh)
Mã học phần
Khối lượng học tập
Trình độ
Học phần tiên quyết
Mô tả học phần:

: OBJECT ORIENTED ANAlYSIS AND DESIGN
:
: 3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
: Đại học.
: LẬP TRÌNH JAVA NÂNG CAO

Học phần này tập trung vào việc làm rõ các khái niệm, nguyên lý, kỹ thuật và những đoạn
lập trình mẫu trong vấn đề phân tích thiết kế dự án. Cụ thể môn học sẽ trang bị cho sinh viên
những kiến thức nâng cao và chuyên sâu, sử dụng ngôn ngữ Java để minh hoạ, định hướng
và áp dụng các đoạn mẫu hướng chức năng để giải quyết các vấn đề thực tiễn thường gặp khi
sản xuất hoặc thi công một dự án phần mềm.
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7.

Mục tiêu của học phần:
TT

1.
2.

Mã mục
tiêu
MT1
MT2

3.

MT3

4.

MT4

5.

MT5

Tên mục tiêu
Sử dụng được môi trường, công cụ mô hình hoá hệ thống.
Được tiếp cận sử dụng các môi trường phát triển phần mềm hiện đại.
Người học có khả năng phân tích thiết kế, soạn thảo tài liệu mô tả chi
tiết các chức năng của hệ thống.
Nắm bắt được dữ liệu đầu vào và ra của từng khuôn mẫu lập trình khác
nhau.
Ứng dụng, triển khai và tổ chức mã nguồn một dự án đơn giản theo yêu
cầu.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT
1

2
3
4
5
6
7
8

Mã CĐR
Tên chuẩn đầu ra
CĐR 1 Sử dụng thành thạo các công cụ mô hình hoá hệ thống.
CĐR 2 Áp dụng được các mô hình tổ chức mã nguồn hiện đại.
Nắm bắt được dữ liệu đầu vào và ra của những khuôn mẫu trong lập
CĐR 3
trình.
CĐR 4 Nắm vững cách thức phân tích yêu cầu từ phía người dùng.
CĐR 5 Biết cách phân rã và mô hình hoá chức năng của hệ thống.
CĐR 6 Soạn thảo và xuất bản những loại tài liệu khác nhau của dự án.
CĐR 7 Thiết lập được môi trường làm việc theo nhóm.
CĐR 8 Triển khai được dự án sau khi đã hoàn thành công việc

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

CĐR1

CĐR2

CĐR3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9.

Phân bổ thời gian
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CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

CĐR8

Theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết):
Chương
thứ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Số tiết tín chỉ
Thực
Lý
hành/ Tổng
thuyết
thảo
số
(*)
luận
3
2
5
6
3
9
3
2
5
6
2
8
4
2
6
2
2

Tên chương

Tổng quan về PTTK HT hướng đối tượng
Các đặc tính của ngôn ngữ hướng đối tượng
Các thành phần mẫu trong lập trình
Phân tích hệ thống
Thiết kế và triển khai hệ thống
Lập trình nâng cao trong thiết kế đối hướng tượng
Tiếp cận mô hình phân tích mẫu
Hệ thống tương tác và kiến trúc MVC
Hệ thống phân tán đối tượng
Tổng

30

15

45

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế × 2.

Hình thức tổ chức dạy học Elearning
Tên chương
Lý
Thực
thuyết
hành
(1)
Chương 1. Mô hình hoá đối
tượng
Chương 2. Ngôn ngữ mô
hình hoá thống nhất
Chương 3. Tổng quan về
phát triển phần mềm
Chương 4. Phân tích hướng
đối tượng với UML
Chương 5. Thiết kế hướng
đối tượng với UML
TỔNG

(2)
2

(3)
4

Tự học
(Elearning)
(4)
1

Bài tập

2

6

2

2

2

6

2

2

3

7

2

2

3

7

2

2

12

30

9

9

(5)
1

Tài liệu học tập,
tham khảo
(6)
Tài liệu 1 chương
1,2
Tài liệu 1 chương
3,4
Tài liệu 1 chương 5
Tài liệu 1 chương
6,7
Tài liệu 1 chương 8

10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
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TL. Dương Kiều Hoa, Tôn Thất Hoà An, Phân tích hệ thống hướng đối
tượng với UML, NXB Đại học Quốc gia TP HCM.
11.2. Tài liệu tham khảo và bài tập:
TK1. Cay Horstmann, Object-Oriented Design and Patterns, John Wiley &
Sons, 2006.
TK2. Cay Horstmann, Big Java, John Wiley & Sons, 2013.
TK3. Sarnath Ramnath, Brahma Dathan, Object-Oriented Analysis and
Design, Springer, 2010.
12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:

Mục

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ PTTK HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Giới thiệu về phân tích thiết kế hệ thống
Đặc tính của phân tính thiết kế hệ thống hướng đối tượng
Các lợi ích và hạn chế của mô hình hoá
Lịch sử của phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng
CHƯƠNG 2

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

ĐẶC TÍNH CỦA LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Triển khai một lớp
Lập trình đa lớp, lớp trừu tượng và giao diện trong hướng đối tượng
Tổ chức của lớp
Tập hợp và ngoại lệ
Các vấn đề nâng cao trong Java
UML và công cụ StarUML
CHƯƠNG 3

a)
b)
c)
d)
e)
f)

CÁC THÀNH PHẦN MẪU TRONG LẬP TRÌNH
Giới thiệu về Design Patterns
Iterator
Singleton
Adapter
Observer
Decorator
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
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4.1.

Tổng quan về các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống

4.2.

Thu thập yêu cầu

4.3.

Định nghĩa và thiết lập mối quan hệ nghĩa các lớp

4.4.

Thiết kế và phân bổ package
CHƯƠNG 5
THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

5.1.

Thiết kế hệ thống hướng đối tượng

5.2.

Triển khai hệ thống

5.3.

Nghiên cứu và áp dụng Design Patterns

5.4.

Định nghĩa các lớp tái sử dụng trong dự án
CHƯƠNG 6
LẬP TRÌNH NÂNG CAO

6.1.

Thiết kế hệ thống hướng đối tượng

6.2.

Triển khai hệ thống

6.3.

Nguyên lý Liskov

6.4.

Mở rộng thư viện lớp

6.5.

Cải tiến thiết kế

6.6.

Thiết kế hệ thống đa thừa kế
CHƯƠNG 7
TIẾP CẬN MÔ HÌNH PHÂN TÍCH MẪU

7.1

Giới thiệu về cách thức mô hình hoá trạng thái hệ thống

7.2

Các giải pháp phân tích, thiết kế và thực thi lớp

7.3

Áp dụng mẫu State trong lập trình

7.4

Trao đổi thông tin giữa các lớp

7.5

Áp dụng mẫu Observer

7.6

Thiết kế và triển khai GUI sử dụng mẫu State
CHƯƠNG 8
HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC VÀ KIẾN TRÚC MVC

8.1

Giới thiệu về kiến trúc MVC

8.2

Phân tích yêu cầu theo hướng MVC

8.3

Thiết kế hệ thống
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8.4

Thiết kế hệ thống con

8.5

Triển khai hệ thống mẫu

8.6

Các mẫu cơ bản áp dụng trong mô hình MVC
CHƯƠNG 9
PHÂN TÁN ĐỐI TƯỢNG

9.1

Giới thiệu về hệ thống dạng Client/Server

9.2

Phân tích thiết kế hệ thống triệu gọi phương thức từ xa

9.3

Áp dụng RMI vào việc phát triển và thực thi hệ thống

9.4

Triển khai hệ thống hướng đối tượng trên nền tảng internet

CĐR3

CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra trắc nghiệm giữa học kỳ
Báo cáo đồ án cuối học kỳ

CĐR2

Hình thức đánh giá

CĐR1

15. Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
Tên chỉ tiêu
1 Điểm thành phần 1
2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

-

Cách thức đánh giá
Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra trắc nghiệm giữa học kỳ
Thời gian làm bài trắc nghiệm 60 phút
Báo cáo đồ án cuối học kỳ
Tổng

Trọng số
10%
30%
60%
100%

16. Quy tắc kiểm tra giữa và cuối học kỳ:
16.1. Kiểm tra giữa kỳ
•
•

Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm (60 phút), với nội dung các câu hỏi nằm từ chương 1 đến chương
4.
Đề thi được phân bố đều với 6 mức đánh giá theo thang Bloom.

16.2. Kiểm tra cuối kỳ
•

Điểm kiểm tra cuối kỳ được tính bằng điểm đồ án.

• Các nhóm sinh viên (từ 3 – 5 sinh viên) lựa chọn một đề tài do giảng viên đưa ra
để thực hiện.
• Các nhóm lập kế hoạch thực hiện đề tài
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• Các nhóm viết đầy đủ tài liệu theo quy trình sản xuất phần mềm
• Hoàn thành báo cáo dạng Excel
• Các nhóm hoàn thiện báo cáo tổng hợp, chạy thử nghiệm sản phẩm và thực hiện
báo cáo kết thúc đề tài.
• Điểm của các thành viên trong nhóm được tính toán, phân bố dựa trên mức độ
đóng góp của mỗi người trong các bước thực hiện đề tài.
17. Tiêu chí đánh giá đồ án cuối học kỳ
STT

1

2

3

Nội dung
Làm cáo
cáo theo
mẫu

Mức 1
Hoàn thành các báo
cáo đúng hạn, đầy đủ
các nội dung yêu
cầu.
(20 điểm)

Sản phẩm
Demo

Demo và mô tả đầy
đủ được giao diện
sản phẩm.
(10 điểm)
Trình bày, Trình bày được kết
thuyết
quả, quá trình thực
trình đồ án hiện đồ án.
(10 điểm)
Tổng
40

Mức 2
Các nội dung chính xác,
không cần điều chỉnh,
thay đổi nhiều.
(15 điểm)

Demo được sản phẩm ở
một chức năng như đặc
tả.
(10 điểm)
Thuyết trình rõ ràng,
mạch lạc, bài trình
chiếu có tính thẩm mỹ.
(5 điểm)
30

Mức 3
Các nội dung thể
hiện sự công phu
có đầu tư nhiều
thời gian để thực
hiện.
(15 điểm)
Demo được sản
phẩm ít nhất 3 chức
năng như đặc tả.
(10 điểm)
Trả lời được các
câu hỏi thêm của
giám khảo.
(5 điểm)
30

Điểm

50

30

20
100

50. CÔNG CỤ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh) :
SOFTWARE DEVELOPMENT
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
:
Trình độ
:
Học phần điều kiện học trước:
Mô tả học phần:

7.

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về các công cụ và môi trường phát triển phần mềm bao
gồm: quy trình phát triển, kiến trúc và các phương pháp, các công cụ phân tích, thiết kế, lập trình,
kiểm thử phần mềm.
Học phần cũng giúp sinh viên làm quen với cách phát triển một phần mềm thực tế thông qua đồ án.
Mục tiêu của học phần:

1.

TT

TOOLS AND ENVIRONEMENTS FOR

2 tín chỉ (1 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Đại học.
Nhập môn Công nghệ phần mềm.

Mã mục
tiêu của
học
phần

Tên mục tiêu
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1.

MT1

2.

MT2

3.

MT3

Cung cấp cho người học cái nhìn tổng quan và thực tế về quá trình
phát triển cùng các công cụ phát triển phần mềm.
Người học có khả năng xây dựng một phần mềm với các bước
theo quy trình Agile.
Người học có khả năng sử dụng các công cụ phát triển phần mềm
cho từng bước theo quy trình và từng loại phần mềm khác nhau.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mã CĐR
của học
phần
CĐR1
CĐR2
CĐR3
CĐR4
CĐR5
CĐR6
CĐR7
CĐR8

9.

CĐR9

TT

Tên chuẩn đầu ra
Nắm được tổng quan về phát triển phần mềm
Biết cách xác định yêu cầu phần mềm
Biết cách đánh giá chất lượng phần mềm
Biết được các quy trình phát triển phần mềm
Biết cách phân tích yêu cầu phần mềm theo Agile
Biết cách sử dụng UML để phân tích thiết kế kiến trúc phần mềm
Biết cách thiết kế phần mềm theo các mô hình MVC, 3 lớp
Biết cách phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu với các công cụ
Biết cách sử dụng các công cụ lập trình như: Soạn thảo, Git, gỡ lỗi,
kiểm thử, tái cấu trúc và phát triển tích lợp liên tục.

9.

x

x

x

x

x

x

x

CĐR9

x
x

CĐR8

CĐR5

x
x

CĐR7

CĐR4

x

CĐR6

CĐR3

1.
2.
3.
4.

CĐR2

Chương

CĐR1

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

x

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

Chương
thứ

1.
2.
3.
4.

Tên chương

Lý
thuyết

Tổng quan về phát triển phần mềm
Quy trình phát triển phần mềm và công
cụ hỗ trợ
Kiến trúc phần mềm
Các công cụ phát triển phần mềm
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4

Số tiết tín chỉ
Thực eLearning
hành/
Tổng
thảo
số
(*)
luận
2/1
1
3

8

4

8
10

4
6

3/1
3/1
2/2

8
8
11

Tổng

30

15

10/5

30

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế x 2.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL1. Khoa Tin học, Bài giảng Công cụ và môi trường phát triển phần mềm, lưu hành nội
bộ.

11.2. Tài liệu tham khảo:
TK1. Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, Dave West: Head First Object-Oriented Analysis
and Design: A Brain Friendly Guide to OOA&D.
TK2. Elisabeth Freeman: Head First Design Patterns.
TK3. Dan Pilone, Russ Miles: Head First Software Development (Brain-Friendly Guides)
TK4. Pressman, Roger. Software Engineering. 6th edition. McGraw Hill 2005.

12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
1.1. Người dùng và nhà phát triển phần mềm
1.2. Phân loại phần mềm
1.3. Yêu cầu phần mềm và xác định yêu cầu phần mềm
1.4. Chất lượng phần mềm và đánh giá chất lượng phần mềm
CHƯƠNG 2
QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ CÔNG CỤ
2.1.
2.2.
2.2.
2.3.

Các quy trình phát triển phần mềm
Phát triển phần mềm theo Agile
Phân tích yêu cầu phần mềm theo Agile
Các công cụ kiểm soát và hỗ trợ phát triển phần mềm theo Agile
CHƯƠNG 3
KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

3.1.
3.2.

Phân tích thiết kế sử dụng UML
Mô hình MVC
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3.3.
3.4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Mô hình 3 lớp
Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu và các công cụ
CHƯƠNG 4
CÁC CÔNG CỤ LẬP TRÌNH
Công cụ soạn thảo mã và phát triển tích hợp IDE
Công cụ quản lý phiên bản phần mềm
Công cụ gỡ lỗi phần mềm
Công cụ kiểm thử phần mềm
Công cụ tái cấu trúc mã
Công cụ phát triển tích hợp liên tục

CĐR3

CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

CĐR8

CĐR9

CĐR10

CĐR11

Hoàn thành bài tập được giao.
Bài tập lớn giữa kỳ
Đồ án cuối kỳ

CĐR2

Hình thức đánh giá

CĐR1

14. Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

Tên chỉ tiêu

TT

Điểm thành phần 1
Điểm Bài tập lớn
Điểm Đồ án

1
2
3

Cách thức đánh giá
- Hoàn thành bài tập được giao.
- Bài tập lớn làm theo nhóm
- Báo cáo đồ án cuối kỳ làm theo nhóm
Tổng

Trọng
số
20%
20%
60%
100%

15. Quy tắc ra kiểm tra giữa và cuối học kỳ:
15.1. Kiểm tra giữa kỳ
• Điểm kiểm tra giữa kỳ được tính bằng điểm bài tập lớn.
• Các nhóm sinh viên (từ 3 – 5 sinh viên) lựa chọn một đề tài do giảng viên đưa ra
để thực hiện.
• Các đề tài bao gồm: Tìm hiểu về một công cụ, phần mềm trong quá trình phát triển
phần mềm.
• Yêu cầu các nhóm phải có báo cáo đồng thời phải sử dụng được các công cụ và có
thể hướng dẫn cho người khác sử dụng.
15.2. Kiểm tra cuối kỳ
•

Điểm kiểm tra cuối kỳ được tính bằng điểm đồ án.
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• Các nhóm sinh viên (từ 3 – 5 sinh viên) lựa chọn một đề tài do giảng viên đưa ra
để thực hiện.
•

•

Đề tài yêu cầu nhóm sinh viên hoàn thành đầy đủ các báo cáo như: Xác định yêu cầu, Đặt tả yêu
cầu, Phân tích thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng, Kiểm thử, Bảo trì và Lập trình ít nhất 50%
các yêu cầu.
Đồ án phải thực hiện theo quy trình Agile.

• Các nhóm hoàn thiện báo cáo tổng hợp, demo sản phẩm và thực hiện báo cáo kết
thúc đề tài.
• Điểm của các thành viên trong nhóm được tính toán, phân bố dựa trên mức độ
đóng góp của mỗi người trong các bước thực hiện đề tài.
16. Tiêu chí đánh giá cuối kỳ:
STT

1

Nội dung
Làm cáo
cáo theo
mẫu

Mức 1
Hoàn thành các báo
cáo đúng hạn, đầy đủ
các nội dung yêu
cầu.
(20 điểm)

Sản phẩm
Demo và
mã nguồn.
2

3

Demo sản phẩm
hoàn thiện với 50%
yêu cầu.
Sử dụng cơ bản một
số công cụ hỗ trợ
trong quá trình phát
triển.
(20 điểm)
Trình bày, Trình bày được kết
thuyết
quả, quá trình thực
trình đồ án hiện đồ án.
(10 điểm)
Tổng
50

Mức 2
Các nội dung chính xác,
không cần điều chỉnh,
thay đổi nhiều.
(10 điểm)

Demo được sản phẩm
hoàn thiện trên 50%
yêu cầu.
Sử dụng nhiều công cụ
hỗ trợ trong quá trình
phát triển.
(10 điểm)
Thuyết trình rỏ ràng,
mạch lạc, bài trình
chiếu có tính thẩm mỹ.
(5 điểm)
25

Mức 3
Các nội dung thể
hiện sự công phu
có đầu tư nhiều
thời gian công sức
để thực hiện. (10
điểm)
Demo được sản
phẩm hoàn thiện
trên 50% yêu cầu.
Sản phẩm hoạt
động tốt với giao
diện đẹp. (10 điểm)

Trả lời được các
câu hỏi thêm của
giám khảo. (5
điểm)
25

Điểm

40

40

20
100

51. ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh) : CLOUD COMPUTING
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
: 3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
Trình độ
: Đại học.
Học phần điều kiện học trước:
Mô tả học phần:

Môn học trình bày, trước hết là các khái niệm cơ bản và cơ sở về điện toán đám mây
(ĐTĐM), các đặc điểm kỹ thuật quan trọng của nó và các khả năng ứng dụng có thể. Sau đó,
môn học trình bày các kiến thức về mô hình cơ bản về ĐTĐM, các thuật toán và giải pháp lớn
điều khiển hệ thống máy chủ ảo, các hệ ĐTĐM hiện hành như Azure, GAE, IBM, Amazon,…
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Cuối cùng, môn học chỉ ra triển vọng ứng dụng, các ưu và nhược điểm của nó và những hướng
nghiên cứu lớn về khoa học và thực nghiệm về lĩnh vực này tại các nước trên thế giới phục vụ
công tác CNTT nói chung.

7.

Mục tiêu của học phần:

TT

Mã mục
tiêu của
học
phần

1.

MT1

2.

MT2

3.

MT3

Tên mục tiêu
Các khái niệm cơ bản, kiến thức cơ sở (thuật toán), kỹ thuật và công
nghệ mới trong lĩnh vực tri thức về ĐTĐM.
Phát triển, đánh giá và lựa chọn nền tảng kỹ thuật và công nghệ cơ sở có
thể ứng dụng trong các hệ điều khiển đám mây nói chung, các hệ ứng
dụng đám mây nói riêng.
Giúp SV hiểu và nắm bắt những vấn đề mới nhất (các thuật toán) trong
lĩnh vực đám mây.

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:

1.
2.
3.
4.

Mã CĐR
của học
phần
CĐR1
CĐR2
CĐR3
CĐR4

5.

CĐR5

6.

CĐR6

7.

CĐR7

8.

CĐR8

9.

CĐR9

Tên chuẩn đầu ra
Xác định được vai trò của ĐTĐM trong thời kỳ đường đại.
Nắm bắt được các nghiên cứu và triển khai về ĐTĐM.
Trình bày được định nghĩa ĐTĐM.
Nắm bắt được các hạn chế của ĐTĐM.
Nắm bắt được cách thức hoạt động của Điện toán Đám mây, các giao
thức hỗ trợ trong ĐTĐM.
Nắm bắt các thuật toán áp dụng cho ĐTĐM (Các thuật toán đảm bảo
gắn bó mạnh và yếu).
Xây dựng được chương trình đa server dựa trên các thuật toán áp dụng
cho ĐTĐM.
Nắm bắt được các hệ thống ảo hóa và cách thức triển khai từ ảo hóa lên
Điện toán Đám mây.
Tìm hiểu quy trình, các giao thức hỗ trợ và đưa chương trình ứng dụng
lên đám mây Google GAE (Google App Engine).

CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

CĐR8

CĐR9

1.
2.
3.
4.

CĐR3

Chương

CĐR2

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và nội dung (chương) học phần:
CĐR1

TT

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
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x

5.

9.

x

x

x

x

x

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

Chương
thứ

Tên chương

Lý
thuyết

1.

TỔNG QUAN VỀ ĐTĐM

5

2.

THÀNH PHẦN VÀ MÔ HÌNH ĐTĐM
CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA ĐTĐM
CÁC KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA
ĐTĐM
KẾT LUẬN VỀ ĐTĐM
Tổng

5
10

3.
4.
5.

5
3
30

Số tiết tín chỉ
Thực eLeaning
hành/
Tổng
thảo
số
(*)
luận
1
3/0
6
2
5
7

2/1
3/2
2/2

2
15

1/1
11/6

7
8
12
5
45

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế x 2.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên và bộ môn.
- Tham gia làm tiểu luận giữa học kỳ và thi vấn đáp kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL1. Khoa Tin học, Bài giảng Điện toán Đám mây, lưu hành nội bộ.

11.2. Tài liệu tham khảo:
TK1. Linthicum, D.S., Cloud Computing and SOA Convergence in Your Enterprise: A
Step-by-Step Guide: Addison-Wesley Professional, 2009.
TK2. Reese, G., Cloud Application Architectures: Building Applications and
Infrastructure in the Cloud: O'Reilly Media, Inc., 2009.
TK3. Velte, T., A. Velte, and R. Elsenpeter, Cloud Computing, A Practical Approach:
McGraw-Hill, Inc., 2010.
TK4. Buyya, R., J. Broberg, and A.M. Goscinski, Cloud Computing Principles and
Paradigms: Wiley Publishing, 2011.
TK5. John W. Rittinghouse, James F. Ransome. Cloud Commputing : Inplementation,
Management and Security. CRS Press, 2011
TK6. Roger Jenning. Cloud Commputing with the Windows Azure Platform. Wiley
Publlishing Inc., 2012
TK7. Ryan Teeter, Karl Barks. Google Apps for DUMMIES. Wiley Publlishing Inc.
2011
TK8. Lab. LABRED. Cloud Commputing (L’Informatique dans le nuages). DINFOF,
2009
12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:
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CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ ĐTĐM
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Định nghĩa về ĐTĐM
Mô hình điện toán máy chủ ảo
Các ưu việt của ĐTĐM
Một số hạn chế của ĐTĐM
CHƯƠNG 2
THÀNH PHẦN VÀ MÔ HÌNH ĐTĐM

2.1.
2.2.
2.3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Mô hình tổng quát của ĐTĐM
Mô hình hoạt động của ĐTĐM
Nguyên lý (cách thức) hoạt động của ĐTĐM
CHƯƠNG 3
THUẬT TOÁN CHO ĐTĐM
Giới thiệu vấn đề nghiên cứu
Các thuật toán
Thuật toán đảm bảo gắn bó yếu nhờ dấu
Thuật toán đảm bảo gắn bó yếu nhờ bộ tuần hoàn Le Lann
Thuật toán gắn bó mạnh Ellis
CHƯƠNG 4
CÁC KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA ĐTĐM

4.1
4.2
4.3

Microsoft Azure
Điện toán Đám mây GAE (Google App Engine)
Cisco
CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

5.1.

Các hoạt động của ĐTĐM

5.2.

Các nghiên cứu tiếp theo về ĐTĐM

5.3.

Thách thức trong triển khai ĐTĐM

CĐR5

CĐR6

CĐR7

CĐR8

CĐR9

x
x

CĐR4

x
x

CĐR3

Hoàn thành bài tập được giao
Kiểm tra tự luận giữa học kỳ
Thi vấn đáp cuối học kỳ

CĐR2

Hình thức đánh giá

CĐR1

14. Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

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

TT
1

Điểm thành phần 1

2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

-

Cách thức đánh giá
Trọng số
Việc hoàn thành bài tập được giao
Bài tập đưa lên ứng dụng GAE, gửi liên kết về kết
20%
quả qua Email
Làm bài tiểu luận giữa học kỳ
20%
Thời gian làm bài tiểu luận 2 tuần
Thi tự luận/vấn đáp cuối học kỳ
60%
Thời gian chuẩn bị và vấn đáp 20 phút
Tổng
100%

52. LẬP TRÌNH MẠNG
1.
2.
3.
4.
5.

Tên học phần (tiếng Anh)
Mã học phần
Khối lượng học tập
Trình độ
Học phần tiên quyết

6.

Mô tả học phần:

: NETWORK PROGRAMMING
:
: 3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành)
: Đại học.
: MẠNG MÁY TÍNH,
LẬP TRÌNH CHUYÊN NC (JAVA)

Cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quan về các vấn đề liên quan trong lập trình mạng.
Giúp sinh viên nắm được các khái niệm căn bản về tuyến đoạn và cách cài đặt một ứng dụng
đa tuyến đoạn Java bằng lớp Thread. Các lớp cơ bản trong lập trình mạng như lớp
InetAddress, URL và URLConnection sẽ giúp sinh viên nắm được cách một chương trình
Java tương tác với hệ thống tên miền. Ngoài ra, sinh viên có thể xây dựng các ứng dụng
mạng theo mô hình Client/Server dựa trên cơ chế Socket với các giao thức TCP, UDP và biết
cách kết nối các cơ sở dữ liệu, biết triển khai các ứng dụng phân tán bằng RMI.

7.

Mục tiêu của học phần:
Mã mục
tiêu của
học
phần

Tên mục tiêu

1.

MT1

Ứng dụng được cơ chế đa tuyến đoạn để triển khai các ứng dụng mạng.

2.

MT2

3.

MT3

Triển khai được các ứng dụng mạng theo cơ chế Socket.
Triển khai được các ứng dụng mạng theo cơ chế phân tán đối tượng
bằng RMI.

TT

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT

Mã CĐR

Tên chuẩn đầu ra

1

CĐR 1

Hiểu được các kiến thức cơ bản, cần thiết về lập trình mạng.

2

CĐR 2

Lập trình đa tuyến đoạn.
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3

CĐR 3

Lập trình mạng với các lớp InetAddress, URL và URLConnection.

4

CĐR 4

Lập trình Socket với giao thức TCP.

5

CĐR 5

Lập trình Socket với giao thức UDP.

6

CĐR 6

Tuần tự hóa đối tượng và ứng dụng.

7

CĐR 7

Lập trình phân tán đối tượng bằng RMI.

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

CĐR1

CĐR2

CĐR3

CĐR4

CĐR5

CĐR6

CĐR7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tên chương

Lý
thuyết

TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH MẠNG
LẬP TRÌNH ĐA TUYẾN ĐOẠN
LẬP TRÌNH VỚI CÁC LỚP InetAddress, URL
VÀ URLConnection
LẬP TRÌNH SOCKET VỚI GIAO THỨC TCP
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI GIAO THỨC UDP
TUẦN TỰ HÓA ĐỐI TƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG
PHÂN TÁN ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA BẰNG
RMI
Tổng

3
4

eLearnin
g

Chương
thứ

Số tiết tín chỉ
Thực
hành/
Tổng
thảo
số
(*)
luận
1
1/1
4
2
2/1
6

4

2

2/1

6

6
4
4

3
2
2

1/1
2/1
1/0

9
6
6

5

3

1/0

8

30

15*2

10/5

45

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế × 2.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui chế hiện hành.
- Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
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- Thực hiện đầy đủ các bài thực hành theo quy định
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL. Giáo trình Lập trình mạng của giảng viên biên soạn.
11.2. Tài liệu tham khảo và bài tập:
TK1. Nguyễn Thúc Hải, Mạng máy tính và các hệ thống mở, NXB Giáo dục.
TK2. Phương Lan (2006), Java 2, NXB Lao động xã hội.
TK3. Đoàn Văn Ban (2005), Lập trình hướng đối tượng với Java, NXB Khoa
học và Kỹ thuật.
TK3. Elliotte Rusty Harold (2004), Java Network Programming, Publisher
O'Reilly.
12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:

Mục

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH MẠNG
Cơ chế giao tiếp liên tiến trình là gì ?
Phân loại cơ chế giao tiếp liên tiến trình
Mô hình tham khảo OSI
Mạng TCP/IP
Dịch vụ tên miền
Mô hình Client – Server
Các kiểu kiến trúc chương trình
CHƯƠNG 2
LẬP TRÌNH ĐA TUYẾN ĐOẠN

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Tổng quan
Tạo các ứng dụng đa tuyến đoạn với lớp Thread
Tạo ứng dụng đa tuyến đoạn với giao tiếp Runnable
Sự đồng bộ hóa
Phương thức wait và notify
Lập lịch cho tuyến đoạn
Bế tắc - Deadlock
Điều khiển tuyến đoạn
Các nhóm tuyến đoạn –ThreadGroup
Ví dụ minh họa việc sử dụng tuyến đoạn
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3.1.
3.2.
3.3.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

CHƯƠNG 3
LẬP TRÌNH VỚI CÁC LỚP InetAddress, URL VÀ URLConnection
Lớp InetAddress
Lớp URL
Lớp URLConnection
CHƯƠNG 4
LẬP TRÌNH SOCKET VỚI GIAO THỨC TCP
Mô hình truyền tin Socket
Socket cho Client
Lớp ServerSocket
Các bước cài đặt chương trình Client bằng Java
Các bước để cài đặt chương trình Server bằng Java
Ứng dụng đa tuyến đoạn trong lập trình Java
CHƯƠNG 5
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI GIAO THỨC UDP

5.1.

Tổng quan về giao thức UDP

5.2.

Lớp DatagramPacket

5.3.

Lớp DatagramSocket

5.4.

Nhận các gói tin

5.5.

Gửi các gói tin

5.6.

Ví dụ minh họa giao thức UDP
CHƯƠNG 6
TUẦN TỰ HÓA ĐỐI TƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG

6.1.

Tuần tự hóa đối tượng

6.2.

Truyền các đối tượng thông qua Socket

6.3.

Truyền các đối tượng thông qua giao thức UDP
CHƯƠNG 7
PHÂN TÁN ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA BẰNG RMI

7.1.

Tổng quan

7.2.

Mục đích của RMI

7.3.

Một số thuật ngữ

7.4.

Lớp trung gian Stub
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7.5.

Cơ chế hoạt động của RMI

7.6.

Kiến trúc RMI

7.7.

Cài đặt chương trình

7.8.

Triển khai ứng dụng

7.9.

Các lớp và các giao tiếp trong gói java.rmi

7.10.

Các lớp và các giao tiếp trong gói java.rmi.registry

7.11.

Các lớp trong gói java.rmi.server

14. Đánh giá học phần:
Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau:
TT
Tên chỉ tiêu
1 Điểm thành phần 1
2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

-

Cách thức đánh giá
Hoàn thành bài tập cá nhân
Kiểm tra thực hành giữa học kỳ
Thời gian làm bài thực hành 60 phút
Báo cáo cuối học kỳ
Thời gian báo cáo 30 phút
Tổng

Trọng số
20%
20%
60%
100%

15. Tiêu chí đánh giá học phần
STT

Nội
dung

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Điểm

Hiểu được các kiến thức cơ bản, cần thiết về lập trình mạng.

1

CĐR 1

- Trình bày được cơ - Cho ví dụ minh họa - Đánh giá vai trò của
chế giao tiếp liên quá
để làm rõ cơ chế giao
cơ chế giao tiếp liên
trình.
tiếp liên quá trình.
quá trình.
- Phân loại cơ chế giao - Phân tích và so sánh - Thiết kế các ứng
tiếp liên quá trình.
các ưu, nhược điểm
dụng theo các kiểu
- Trình bày được Mô
của các kiểu kiến trúc
kiến trúc chương
hình
OSI,
mạng
chương trình.
trình.
TCP/IP, dịch vụ - Cho ví dụ minh họa
mạng.
các kiểu kiến trúc
- Giải thích mô hình
chương trình.
Client/Server.
- Mô tả các các kiểu
kiến trúc chương
trình.

(5 điểm)

10

(4 điểm)
(1 điểm)

2

CĐR 2

Lập trình đa tuyến đoạn.

10
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- Hiểu rõ sự khác nhau
giữa lập trình đơn
tuyến đoạn, lập trình
đa tiến trình và lập
trình đa tuyến đoạn.
- Nắm được cách tạo
các ứng dụng đa tuyến
đoạn.
- Nắm vững cơ chế
đồng bộ hóa.
- Biết điều khiển các
tuyến đoạn.

- Vận dụng lớp Thread - Kết hợp được các
để viết các ứng dụng
phương thức, kỹ
đa tuyến đoạn.
thuật trong lập trình
- Vận dụng giao tiếp
đa tuyến đoạn.
Runnable để viết các - Viết được các ứng
ứng dụng đa tuyến
dụng đa tuyến đoạn.
đoạn.
- Áp dụng các kỹ thuật
đồng bộ hóa trong các
ứng dụng đa tuyến
đoạn.
- Biết vận dụng các
phương thức và kỹ
thuật để điều khiển
các tuyến đoạn trong
lập trình đa tuyến
đoạn.

(1 điểm)
(4 điểm)
(5 điểm)
Lập trình mạng với các lớp InetAddress, URL và URLConnection.

3

CĐR 3

- Mô tả các lớp
InetAddress, URL và
URLConnection.
- Nắm vững các
phương thức của các
lớp InetAddress, URL
và URLConnection.
- Biết khai báo và tạo
các đối tượng trong
các lớp InetAddress,
URL và
URLConnection

- Phân tích và xử lý
được các thông tin
trong các đối tượng
của các lớp
InetAddress, URL và
URLConnection.
- Vận dụng các đối
tượng trong các lớp
InetAddress, URL và
URLConnection để
trao đổi thông tin với
các hệ thống trên
mạng.

- Viết được các
chương trình minh
họa.
- Kết hợp các đối
tượng trong các lớp
InetAddress, URL và
URLConnection để
viết các chương trình
ứng dụng.

10

(5 điểm)
(3 điểm)

(2 điểm)

Lập trình Socket với giao thức TCP.

4

CĐR 4

- Mô tả mô hình truyền - Phân tích được các - Ứng dụng đa tuyến
tin Socket.
kiểu chương trình
đoạn để viết chương
- Nắm
vững
các
Server.
trình minh họa cho
phương thức của các - Viết chương trình
kiểu Server phục vụ
lớp để thiết lập Socket
minh họa cho kiểu
song song.
cho Client, Server.
Server phục vụ tuần - Viết được các ứng
- Biết thiết lập các tùy
tự.
dụng trong bài tập.
chọn cho Socket.
- Nắm vững các ngoại
lệ Socket.
- Trình bày được các
bước cài đặt chương
trình Client, Server
bằng Java.
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20

(10 điểm)

(7 điểm)
Lập trình Socket với giao thức UDP.

5

CĐR 5

(3 điểm)

- Nắm vững các khái - Biết vận dụng các - Viết được các ứng
niệm, ưu điểm, nhược
phương thức của các
dụng trong bài tập.
điểm của giao thức
lớp DatagramPacket,
UDP.
DatagramSocket
để
- Nắm
vững
các
viết các ứng dụng.
phương thức của các - Viết chương trình
lớp DatagramPacket,
minh họa cho giao
DatagramSocket.
thức UDP.
- Trình bày các bước
nhận, gởi các gói tin.

(10 điểm)

20

(7 điểm)
(3 điểm)

Tuần tự hóa đối tượng và ứng dụng.

6

CĐR 6

- Trình bày các khái - Truyền các đối tượng - Viết các chương trình
niệm trong tuần tự
thông qua Socket.
minh họa.
hóa đối tượng.
- Truyền các đối tượng - Áp dụng được trong
- Mô tả được cơ chế
thông qua giao thức
các ứng dụng mạng.
đọc và ghi đối tượng
UDP.
trên thiết bị lưu trữ
ngoài.

10

(2 điểm)

(4 điểm)

(4 điểm)
Lập trình phân tán đối tượng bằng RMI.

7

CĐR 7

- Trình bày mục đích, - Phân tích được kiến - Viết các chương trình
các thuật ngữ, cơ chế
trúc của RMI.
minh họa cho trường
hoạt động của RMI.
- Vận dụng các lớp và
hợp đa phân tán.
- Nắm vững các các lớp
các giao tiếp trong các - Áp dụng được trong
và các giao tiếp trong
gói để viết các chương
các ứng dụng mạng.
gói
java.rmi,
trình minh họa.
java.rmi.registry,
java.rmi.server.
- Trình bày các bước
cài đặt chương trình
và triển khai ứng
dụng.

20

(3 điểm)
(11 điểm)
Tổng

50

(6 điểm)
35

15
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53. QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên học phần (tiếng Anh) :
Mã học phần
:
Khối lượng học tập
:
Trình độ
:
Học phần điều kiện học trước:
Mô tả học phần:

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
2 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết)
Đại học.
Nhập môn công nghệ phần mềm

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về vai trò, chức năng của quản lý dự án phần mềm
cũng như những khó khăn gặp phải khi thực hiện quản lý các dự án phần mềm. Các kỹ năng cần
có của một quản lý dự án cũng sẽ được trình bày trong học phần này nhằm giúp cho sinh viên có
định hướng tốt trong các công việc. Nội dung chính của học phần tập trung giới thiệu các pha
chính trong quá trình quản lý một dự án như: chuẩn bị dự án, lập kế hoạch, triển khai, kiểm tra
giám sát và kết thúc dự án. Các kỹ thuật cần thiết cho quản lý dự án như: quản lý rủi ro, quản lý
nguồn lực, quản lý thay đổi, quản lý chất lượng, quản lý tài chính và quản lý phát triển cũng sẽ
được trình bày trong môn học này. Ngoài ra, sinh viên sẽ được học các kỹ năng giao tiếp và kỹ
năng làm việc nhóm thông qua việc thực hành quản lý các dự án đơn giản.

7.

Mục tiêu của học phần:

TT

Mã mục
tiêu của
học
phần

1.

MT1

2.

MT2

3.

MT3

4.

MT4

Tên mục tiêu
Giới thiệu chức năng, vai trò của quản lý dự án phần mềm và
những khó khăn trong quản lý dự án
Trình bày các kỹ thuật cho chuẩn bị dự án, lập kế hoạch, kiểm
soát, và quản lý dự án phần mềm
Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về: quản lý rủi ro, quản lý
nguồn lực, quản lý thay đổi, quản lý chất lượng, quản lý tài chính,
quản lý phát triển
Thực hành quản lý một số dự án đơn giản thông qua MS-Project

8. Chuẩn đầu ra học phần của học phần:
TT

Mã CĐR
của học
phần

1.

CĐR1

2.

CĐR2

3.

CĐR3

4.

CĐR4

5.
6.

CĐR5
CĐR6

Tên chuẩn đầu ra
Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến dự án và quản lý dự án
phần mềm
Hiểu được các thách thức của hoạt động quản lý dự án và các kỹ năng
cần có của một quản lý dự án
Nắm và vận dụng các kỹ thuật về chuẩn bị dự án, lập kế hoạch, kiểm
soát, kết thúc dự án
Hiểu được các nội dung về quản lý rủi ro, quản lý nguồn lực, quản lý
thay đổi, quản lý chất lượng, quản lý tài chính và quản lý phát triển
Sử dụng thành thạo MS-Project để quản lý một số dự án đơn giản
Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm thông qua
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thực hành các dự án đơn giản và làm việc nhóm

9.

x
x
x

x
x

CĐR6

CĐR4

x
x
x
x

CĐR3

x

CĐR5

1.
2.
3.
4.

CĐR2

Chương

CĐR1

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

x

x
x
x
x

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

Chương
thứ

Số tiết tín chỉ
Thực Elearning
hành/
Tổng
thảo
số
(*)
luận
2/1
0
6

Tên chương

Lý
thuyết

1.

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

6

2.

Lập kế hoạch

9

0

3.

Quản lý rủi ro, thay đổi và phát triển
dự án

9

0

4.

Giám sát dự án

6
30

0
0

Tổng

2/1
2/1

9

2/1
8/4

6
30

9

(*) Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo
luận trên thiết kế × 2.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành.
- Hoàn thành các bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.

11. Tài liệu học tập:
11.1. Giáo trình chính:
TL1. Kathy Schwalbe, Information Technology Project Management, Revised, 6th edition,
Course Technology, 2010.
TL2. Murali K. Chemuturi and Thomas M. Cagley Jr., Mastering Software Project Management:
Best Practices, Tools and Techniques, J. Ross Publishing, 2010.

11.2. Tài liệu tham khảo:
TK1. R. Futrell, D. Shafer, L. Shafer, Quality Software Project Management, Prentice-Hall PTR,
2002.
TK2. Steve McConnell, Software Project Survival Guide, Microsoft Press, 1998.
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12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:
CHƯƠNG 1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
Các khái niệm cơ bản về quản lý dự án và quản lý dự án phần
mềm
Các sai lầm trong quản lý dự án phần mềm
Quy trình quản lý dự án
Các pha chính trong quản lý dự án
Cấu trúc tổ chức của dự án và các công việc cần thực hiện
CHƯƠNG 2
ƯỚC LƯỢNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

3.1.
3.2.
3.3.

Xác định mô hình phát triển phần mềm cho dự án
Xác định các công việc cần làm bằng cấu trúc phân cấp WBS
Lập kế hoạch và các công cụ lập kế hoạch
Ước lượng và xây dựng ngân sách
2.4.1. Đo và ước lượng các công việc
2.4.2. Xác định ngân quỹ và lựa chọn dự án
Phần mềm quản lý dự án MS Project
CHƯƠNG 3
QUẢN LÝ RỦI RO, THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
Quy trình và các kỹ thuật quản lý rủi ro
Quản lý thay đổi và quản lý cấu hình
Quản lý phát triển dự án
3.3.1. Cấu trúc của tổ chức dự án
3.3.2. Quản lý các nhóm làm việc, quy trình phát triển
3.3.3. Quản lý ngôn ngữ lập trình và xử lý xung đột
CHƯƠNG 4
GIÁM SÁT DỰ ÁN

4.1

Báo cáo trạng thái dự án

4.2

Các độ đo của dự án

4.3

Các kỹ thuật giao tiếp trong dự án

4.4

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng dự án

4.5

Kết thúc và đánh giá dự án
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CĐR3

CĐR4

CĐR5

CĐR6

Hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra trắc nghiệm giữa học kỳ
Thi tự luận/vấn đáp cuối học kỳ

CĐR2

Hình thức đánh giá

CĐR1

14. Đánh giá học phần:
Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá:

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

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

Tên chỉ tiêu

TT
1

Điểm thành phần 1

2

Điểm thành phần 2

3

Điểm thi cuối kỳ

Cách thức đánh giá
-

Việc hoàn thành bài tập được giao.
Kiểm tra trắc nghiệm giữa học kỳ
Thời gian làm bài tự luận 60 phút
Thực hiện đồ án theo nhóm
Tổng

Trọng
số
20%
20%
60%
100%

15. Quy tắc kiểm tra giữa và cuối học kỳ:
15.1. Kiểm tra giữa kỳ
•
•

Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm (60 phút), với nội dung các câu hỏi nằm từ chương 1 đến chương
4.
Đề thi được phân bố đều với 6 mức đánh giá theo thang Bloom.

15.2. Kiểm tra cuối kỳ
•

Điểm kiểm tra cuối kỳ được tính bằng điểm đồ án.

• Các nhóm sinh viên (từ 3 – 5 sinh viên) lựa chọn một đề tài do giảng viên đưa ra
để thực hiện.
• Các nhóm lập kế hoạch thực hiện đề tài và báo cáo tiến độ theo kế hoạch
• Các nhóm thực hiện và hoàn thành các báo cáo (dạng Word) theo các mẫu: Khởi
tạo dự án, Ước lượng và lập kế hoạch dự án, Thực hiện dự án, Kiếm soát dự án,
Kết thúc dự án.
• Các nhóm hoàn thiện báo cáo tổng hợp và thực hiện báo cáo kết thúc đề tài.
• Điểm của các thành viên trong nhóm được tính toán, phân bố dựa trên mức độ
đóng góp của mỗi người trong các bước thực hiện đề tài.
16. Tiêu chí đánh giá đồ án cuối học kỳ
STT
1

Nội dung
Làm cáo
cáo theo
mẫu

Mức 1
Hoàn thành các báo
cáo đúng hạn, đầy đủ
các nội dung yêu
cầu,

Mức 2
Các nội dung chính xác,
không cần điều chỉnh,
thay đổi nhiều.
(15 điểm)
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Mức 3
Các nội dung thể
hiện sự công phu
có đầu tư nhiều
thời gian để thực

Điểm
60

2

sử dụng các công cụ
trong quản lý dự án
(30 điểm)
Trình bày, Trình bày được kết
thuyết
quả, quá trình thực
trình đồ án hiện đồ án.
(10 điểm)
Tổng
40

hiện.
(15 điểm)
Thuyết trình rỏ ràng,
mạch lạc, bài trình
chiếu có tính thẩm mỹ.
(10 điểm)
25

Trả lời được các
câu hỏi thêm của
giám khảo.
(20 điểm)
35

40
100

54. LẬP TRÌNH SONG SONG
Số tín chỉ: 3 (2 lý thuyết, 1 thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận)
Bộ môn/Khoa phụ trách: Hệ thống thông tin
Mã số học phần: ……………………
1. Mô tả học phần:
Học phần này sẽ giới thiệu các khái niệm, các nguyên lý cơ bản của xử lý song song.
Giới thiệu một số phương pháp thiết kế các thuật toán song song. Tìm hiểu một số thuật
toán song song trên các bài toán cụ thể như là: nhân ma trận, giải hệ phương trình tuyến
tính, tìm kiếm trên đồ thị, khai phá dữ liệu… Giới thiệu và thực hành xây dựng một số
chương trình song song trên thư viện Pthread, MPI và OpenMP.
2. Điều kiện tiên quyết:
Để học được học phần này, sinh viên phải học trước những học phần:
- Lập trình nâng cao
- Lập trình chuyên nâng cao
3. Mục tiêu của học phần
• Kiến thức:
- Cung cấp kiến thức cơ bản về các thuật toán song song, mô hình xử lý song
song, kiến trúc xử lý song song.
- Biết cách thiết kế, lập trình sử dụng kỹ thuật lập trình song song.
• Kỹ năng:
- Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo các môi trường, công cụ hỗ trợ lập
trình song song
• Thái độ:
- Sinh viên có thái độ tích cực, chủ động tìm tài liệu, đọc hiểu tài liệu và viết
báo cáo, Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiên trong quá
trình học.
4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
Chương 1: Giới thiệu chung
1. Giới thiệu
2. Phân loại kiến trúc máy tính
3. Mô hình trừu tượng của máy tính song song
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4. Mô hình tổ chức các bộ xử lý trong các hệ thống xử lý song song
4.1 Các tiêu chuẩn đánh giá mô hình
4.2 Các mô hình dạng tuyến tính và dạng lưới
4.3 Các mô hình dạng cây
5. Các mô hình tính toán
6. Các mô hình lập trình song song
7. Các mức lập trình song song
Chương 2: Các nguyên tắc thiết kế thuật toán song song và đồng bộ hóa giữa các tác
vụ.
1. Giới thiệu
2. Một số kỹ thuật chia nhỏ bài toán
3. Một số kỹ thuật ánh xạ các tác vụ vào các tiến trình
4. Một số mô hình thuật toán song song
5. Đánh giá độ phức tạp của thuật toán song song
6. Luật Amdahl
7. Vùng tranh chấp - Critical section
8. Các phương pháp dùng xử lý vùng tranh chấp
Chương 3: Một số thuật toán song song
1. Thuật toán xử lý mảng song song
2. Thuật toán tính số PI song song
3. Thuật toán tìm dãy con chung dài nhất song song
4. Thuật toán nhân ma trận
Chương 4: Một số thuật toán song song trên đồ thị
1. Thuật toán Kruskal song song
2. Thuật toán Prim song song
3. Thuật toán Dijkstra song song
Chương 5: Thư viện lập trình song song Pthread
1. Giới thiệu PThread
1.1. Cài đặt PTHREAD POSIX với VC++ 6
1.2. Con trỏ hàm trong C++
1.3. Giới thiệu các hàm chính của pthread
1.4. Ví dụ tạo lập và kết thúc thread
1.5. Trao đổi dữ liệu giữa thread chính với các thread con
1.6. Các ví dụ
2. Xử lý vùng tranh chấp trong Pthread
2.1. Bài toán bán vé
2.1.1. Mô phỏng bài toán bán vé bằng nhiều thread
2.1.2. Xử ý hiện tượng đua tranh trên vùng dữ liệu
2.1.3. Xử lý đua tranh trong chương trình bán vé
2. 2. Tắc nghẽn trong lập trình Pthread
2. 3. Bài toán: Dining Philosophers
3. Đồng bộ hóa các tác vụ trong Pthread
3.1. Biến điều kiện:
3.1.1. Tạo lập và hủy biến điều kiện
3.1.2. Sơ đồ đồng bộ hóa 2 thread
3.2. Đồng bộ hóa bằng Semaphore
4. Cài đặt một số thuật toán song song trên Pthread
4.1. Thuật toán nhân ma trận-vector
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4.2. Thuật toán nhân ma trận-ma trận
Chương 5: Thư viện lập trình song song MPI
1. Giới thiệu
1.1. Hướng dẫn cài đặt MPICH2 với VC++ 6
1.2. Cấu trúc một chương trình MPI
1.3. Các thủ tục chính của MPI
1.4. Trao đổi dữ liệu
1.5. Đồng bộ các tiến trình
1.6. Chi tiết về các lệnh trao đổi dữ liệu
1.7. Các lệnh trao đổi dữ liệu không bị chặn
1.8. Các lệnh Persistent
1.9. Trao đổi dữ liệu mảng 2 chiều
1.10. Định nghĩa kiểu dữ liệu mới trong MPI
2. Các hàm truyền thông theo nhóm
3. Thiết lập các Topologies
3.1. Tạo nhóm truyền thông
3.2. Virtual topologies
3.3. Deadlock trong lập trình MPI
Chương 6: Thư viện lập trình OpenMP
1. Sử dụng OpenMP trong VC++.Net
2. Khai báo vùng Parallel
3. Quản lý việc tính toán song song (for, sections)
4. Đồng bộ hóa trong OpenMP
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Tên chương

(1)

Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Các nguyên tắc
thiết kế thuật toán song
song và đồng bộ hóa giữa
các tác vụ.
Chương 3: Một số thuật
toán song song
Chương 4: Một số thuật
toán song song trên đồ thị
Chương 5: Thư viện lập
trình song song Pthread
Chương 6: Thư viện lập
trình song song MPI
Chương 7: Thư viện lập
trình OpenMP
TỔNG

Số tiết
lý
thuyết
(2)
2
2

Số tiết
thực
hành
(3)

Số tiết
elearning
(4)

Số tiết
bài
tập
(5)

Tài liệu học tập,
tham khảo
cần thiết
(6)
Tài liệu 1, 2
Tài liệu 1, 2

1

4

1

3

Tài liệu 1, 2

3

2

3

Tài liệu 1, 2

3

6

2

3

Tài liệu 5

3

6

2

3

Tài liệu 4

3

6

2

20

18

10

Tài liệu 3
12

5. Tài liệu tham khảo:

1. Introduction to Parallel Computing (Second Edition), Addison Wesley, 2003.
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2. Parallel and Distributed Programming Using C, Addison Wesley, 2003
3. Using OpenMP Portable Shared Memory Parallel Programming, MIY, 2007.
4. MPI Tutorial http://www.llnl.gov/computing/mpi
5. Programming with POSIX pthreads http://www.awl.com/cseng/titles/0-20163392-2
6. Phương pháp đánh giá học phần
• Đánh giá thường xuyên: 0.1
• Kiểm tra giữa kỳ: 0.3
• Đồ án: 0.6

55. KIỂM THỬ PHẦN MỀM
Số tín chỉ: 3 tín chỉ (2 lý thuyết, 1 thực hành)
Bộ môn/Khoa phụ trách: Hệ thống thông tin – Khoa Tin học
Mã số học phần: 312055 2
Dạy cho các ngành: Cử nhân Công nghệ thông tin – Sư phạm Tin học
1. Mô tả học phần:
Học phần trình bày trước hết khái niệm kiểm thử, phân loại các kỹ thuật kiểm thử
và ứng dụng kiểm thử trong các tiến trình phát triển phần mềm. Sau đó, học phần sẽ trình
bày chi tiết các kỹ thuật kiểm thử tĩnh, như thanh tra, chứng minh tính đúng đắn; các kỹ
thuật kiểm thử động gồm kiểm thử chức năng (như kiểm thử các giới hạn, kiểm thử bởi
lớp tương đương) và kiểm thử cấu trúc (như kiểm thử dựa trên đồ thị luồng điều khiển và
đồ thị luồng dữ liệu). Học phần giới thiệu các tài liệu trong quá trình kiểm thử. Cuối
cùng, học phần giới thiệu một số các công cụ kiểm thử, đặc biệt là các công cụ mã nguồn
mở và ứng dụng của chúng.
2. Điều kiện tiên quyết:
Học sau các học phần: Công nghệ phần mềm
3. Mục tiêu của học phần:
Về kiến thức:
-

Kiến thức tổng quan về kiểm thử phần mềm

-

Các kỹ thuật kiểm thử tĩnh, kiểm thử động (hộp trắng và hộp đen)

-

Tài liệu kiểm thử

-

Tự động hóa kiểm thử và công cụ kiểm thử
Về kỹ năng:

-

Hiểu tổng quan về kiểm thử phần mềm.
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-

Hiểu và nắm bắt được các kỹ thuật kiểm thử, quy trình kiểm thử, tài liệu kiểm thử.

-

Vận dụng để kiểm thử các dự án phần mềm.
Về thái độ:

-

Tham gia lớp học đầy đủ theo quy chế

-

Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập, chuẩn bị bài trước khi đến lớp

-

Thực hiện đầy đủ các bài thực hành theo quy định

4. Nội dung chi tiết học phần và hình thức dạy học:
4.1.

Nội dung cụ thể:

Chương 1: Giới thiệu về kiểm thử phần mềm
a.

Giới thiệu

b.

Khái niệm lỗi

c.

Định nghĩa kiểm thử, hợp thức hóa, kiểm chứng

d.

Các khái niệm cơ bản

e.

Hoạt động kiểm thử

f.

Các nguyên tắc kiểm thử

g.

Các khó khăn của kiểm thử

h.

Bài tập

Chương 2: Kiểm thử trong quy trình phát triển phần mềm
2.1.

Các kỹ thuật kiểm thử

2.2.

Các tiến trình phát triển phần mềm

2.3.

Các hoạt động kiểm thử trong quy trình phát triển phần mềm

2.4.

Bài tập

Chương 3: Kiểm thử chức năng
3.1.

Kiểm thử giá trị biên

3.2.

Kiểm thử giá trị đặc biệt

3.3.

Kiểm thử lớp tương đương

3.4.

Kiểm thử dựa trên bảng quyết định

3.5.

Bài tập

Chương 4: Kiểm thử cấu trúc
4.1.

Khái niệm đồ thị

4.2.

Kiểm thử dựa trên đồ thị luồng điều khiển

4.3.

Kiểm thử dựa trên đồ thị luồng dữ liệu

4.4.

Kiểm thử đột biến

4.5.

Bài tập

Chương 5: Kiểm thử tĩnh
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5.1.

Các loại kỹ thuật thẩm định

5.2.

Áp dụng các kỹ thuật thẩm định trong dự án phần mềm

5.3.

Nhóm thẩm định

5.4.

Các loại sản phẩm cần được thẩm định

5.5.

Danh sách các vấn đề cần thẩm định

5.6.

Kế hoạch thẩm định

5.7.

Báo cáo, đo lường thẩm định

5.8.

Phân tích tĩnh tự động

5.9.

Bài tập

Chương 6: Kiểm thử phi chức năng
1.1.

Kiểm thử khả năng sử dụng

1.2.

Kiểm thử cài đặt

1.3.

Kiểm thử hiệu năng

1.4.

Kiểm thử bảo mật

1.5.

Kiểm thử cấu hình và khả năng tương thích

1.6.

Kiểm thử tài liệu

1.7.

Bài tập

Chương 7. Lập tài liệu kiểm thử
7.1.

Lập kế hoạch kiểm thử

7.2.

Tài liệu kế hoạch kiểm thử

7.3.

Đặc tả thiết kế kiểm thử, ca kiểm thử, thủ tục kiểm thử

7.4.

Lập báo cáo kiểm thử

7.5.

Bài tập

Chương 8. Kiểm thử tự động và công cụ kiểm thử
1.1.

Kiểm thử tự động

1.2.

Đặc điểm cơ bản của kiểm thử tự động

1.3.

Quy trình kiểm thử tự động

1.4.

Công cụ kiểm thử

1.5.

Chọn lựa công cụ kiểm thử

1.6.

Bài tập

4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Tên chương
(1)

Lý

Thực

thuyết

hành

(2)

(3)
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Tự học
(elearning)
(4)

Bài
tập
(5)

Tài liệu học
tập, tham
khảo
(6)

Chương 1. Giới thiệu về kiểm

1

[1],[2]

2

[1],[4]

thử phần mềm
Chương 2. Kiểm thử trong quy
trình phát triển phần mềm
Chương 3. Kiểm thử chức năng

2

2

2

4

[1],[2],[4]

Chương 4. Kiểm thử cấu trúc

3

2

2

4

[1],[3]

Chương 5. Kiểm thử tĩnh

3

Chương 6. Kiểm thử phi chức

3

2

2

4

[1],[2]

3

2

2

4

[1],[2],[3]

3

2

2

4

20

10

10

20

[1],[3],[4]

năng
Chương 7. Lập tài liệu kiểm
thử
Chương 8. Kiểm thử tự động
và công cụ kiểm thử
TỔNG
5. Tài liệu tham khảo:
Sách, giáo trình chính
[1] Nguyễn Thanh Bình, Bài giảng Kiểm thử phần mềm, Tài liệu lưu hành nội bộ.
Sách tham khảo
[2] Paul Jorgensen, Software Testing-A Craftsman's Approach, CRC Press, 1995.
[3] Spyos Xanthakis, Pascal Régnier, Constantin Karapoulios, Le test des logiciels,
Hermes Science, 2000.
[4] Hung Q. Nguyen and al., Testing application on the Web, John Wiley & Sons,
2004.
[5] Ilene Burnstein, Practical Software Testing, Springer, 2003.
[6] Glenford J. Myers, The art of software testing, Wiley, 2004.
[7] Cem Kaner, Jack Falk, Hung Q. Nguyen, Testing Computer Software, 2nd Edition,
John Wiley & Sons, 1999.
[8] Boris Beizer, Software Testing Techniques, International Thomson Computer
Press, Second Edition, 1990.
[9] Neil Bitzenhofer, Software Testing and Verification, Course, MSSE, 2008.
[10] Paul Ammann and Jeff Offutt, Introduction to Software Testing, Cambridge
University Press, Cambridge, UK, ISBN 0-52188-038-1, 2008.
[11] Mauro Pezzè, Michal Young, Software Testing and Analysis: Process,
Principles, and Techniques, John Wiley & Sons.
6. Phương pháp đánh giá học phần:
Hình thức
Trọng số
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Bài kiểm tra giữa học kỳ

0,4

Bài thi kết thúc học phần

0,6

56. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Thực hiện theo các quy định chung của trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng về
thực tập tốt nghiệp và theo hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực tập của khoa Tin
học trường Đại học Sư phạm.

57. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
1. Quy trình làm khóa luận:

Những sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp sẽ tiến hành thực hiện làm
khóa luận theo các bước sau:
Bước 1: Đăng ký Khóa luận
✓ Sinh viên đăng ký hướng đề tài dự kiến và giảng viên hướng dẫn.
✓ Khoa sẽ họp xét dựa trên đăng ký của sinh viên và các tiêu chí khác để phân
công giảng viên hướng dẫn.
Bước 2: Lập đề cương Khóa luận
✓ Sinh viên tiến hành nghiên cứu tài liệu, phân tích, định hướng cụ
thể để tài dự định thực hiện.
✓ Trao đổi với giảng viên hướng dẫn để xác định tên đề tài, từ đó
lập đề cương cho khóa luận tốt nghiệp.
Bước 3: Viết bản thảo Khóa luận tốt nghiệp
✓ Nộp đề cương cho giảng viên hướng dẫn. Chỉ được tiến hành viết
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khóa luận sau khi giảng viên hướng dẫn chấp thuận đề cương.
✓ Sinh viên tiến hành nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp các nguồn tài liệu.
✓ Sinh viên tiến hành phân tích thiết kế, xây dựng nội dung khóa luận.
Bước 4: Hoàn chỉnh và nộp Khóa luận tốt nghiệp
Sau khi hoàn thành, sinh viên trình bản thảo Khóa luận tốt nghiệp cho
giảng viên hướng dẫn đọc và nhận xét. Sau đó sinh viên in ra, nộp 3 quyển về
Khoa và chờ lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng do khoa thành
lập.
Chú ý:
✓ Trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên phải liên hệ thường

xuyên với giảng viên hướng dẫn theo đúng thời gian biểu do giảng viên
hướng dẫn đưa ra để đảm bảo việc nghiên cứu đúng thời hạn và không bị
lệch hướng so với đề tài đã chọn.
✓ Nếu sinh viên không liên hệ giảng viên hướng dẫn trong suốt quá trình

thực hiện, giảng viên có quyền từ chối không nhận là giảng viên hướng
dẫn. Khi đó Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên sẽ bị điểm 0.
II. Quy định về nội dung của khóa luận tốt nghiệp:
1. Lĩnh vực chuyên môn
Sinh viên lựa chọn một trong các lĩnh vực dưới đây để thực hiện khóa luận tốt nghiệp:
- Lập trình
- Mạng máy tính
- Phương pháp giảng dạy
- Kiểm thử
- Nghiên cứu lý thuyết
Lưu ý: Nếu sinh viên muốn làm khóa luận với một lĩnh vực khác thì cần xin ý kiến và được sự
đồng ý của GVHD và Ban chủ nhiệm khoa thì mới được phép tiến hành thực hiện.
2. Yêu cầu tối thiểu
Đối với từng mảng đề tài cụ thể, ngoài các phần cơ bản, sinh viên cần bắt buộc thực hiện tối
thiểu các yêu cầu sau trong khóa luận của mình:
* Các khóa luận về mảng lập trình cần có các phần:
- Phân tích
- Thiết kế hệ thống
- Lập trình
- Demo ứng dụng
305

* Các khóa luận về mảng mạng máy tính cần có các phần:
- Sơ đồ hệ thống mạng
- Mô phỏng hệ thống
* Các khóa luận về mảng phương pháp giảng dạy cần có các phần:
- Khảo sát thực trạng
- Tiến hành thực nghiệm
- Đánh giá hiệu quả
* Các khóa luận về mảng kiểm thử cần có các phần:
- Lý thuyết liên quan;
- Phương pháp kiểm thử;
- Hệ thống sẽ thực nghiệm;
- Xây dựng bộ test; đánh giá...
- Sinh viên có thể nghiên cứu về phân tích khả năng kiểm thử.
* Các khóa luận về mảng lý thuyết cần có các phần:
- Nghiên cứu các bài báo, công trình...
- Chỉ ra điểm khiếm khuyết; thực hiện cải tiến...
- Tốt nhất nên có thực nghiệm để chứng minh.
Lưu ý:
- Đối với các mảng đề tài khác GVHD sẽ có yêu cầu thể đối với sinh viên. Những sinh viên
không thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu trên sẽ bị đánh giá thấp kết quả khóa luận tốt nghiệp khi
bảo vệ trước hội đồng.
- Những trường hợp nhiều sinh viên muốn cùng làm chung một đề tài, cần sự đồng ý của GVHD
và khi làm báo cáo khóa luận phải nêu rõ cá nhân mình đã đóng góp gì trong khóa luận đó và đã
làm được những phần nào. Trường hợp sinh viên báo cáo chung chung, không rõ ràng sẽ bị đánh
giá thấp kết quả khóa luận.

III. Quy định về hình thức đối với khóa luận tốt nghiệp:
1. Yêu cầu chung
- Khóa luận được trình bày từ 40 đến 60 trang
- Các phần chính sắp xếp theo trình tự sau: mở đầu, các chương, kết luận, danh
mục tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có).
- Khóa luận phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được
tẩy xóa, in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm).
- Khóa luận phải đóng bìa cứng (không cần in nhũ vàng)

2. Cấu trúc của khóa luận: Theo mẫu sẵn có
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 6 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

(đã ký và đóng dấu)

TS. NGUYỄN TRẦN QUỐC VINH

PGS.TS LƯU TRANG
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PHỤ LỤC: BIÊN BẢN KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP
(có phụ lục kèm theo cuốn đề án)
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