
BO GIAO Dl]C VA DAO

TRUO\C DA] HO( hIEN
CqNG HdA Xi HOI CHU NGHiA VIET NAM

D6c lip Tqdo - Htnh phic

T40
GIANC

CHLIONC TRiNH DAO T+O
Itr hil hkintpa Qula dihh !i!.r./ QD.D K(| nrtilat|thtinr,..t an)t a

cidHiit h.d gT tdhgDuihacKiA Giong)

Tcn druong rinh cins igha (i rhuatxill dms
Irtddddrioh r Daihoc
\Binhdioho : CO[gighd Ki thual liiv duDgi Ihs6:rj]0101

l.l.M.uctieu chnhg:

''os.jl' irodcd,, e. ,,..g'"1,,"' l.; I r D.-pduu. hrl. "a1.o.".' ( ,,'hd'l' i, gl .u...0,r"."tc. hr. i,..9.u.t., ..,..rr".kp.
cd ky nliig vin drrg rio lhuc ri;n rong tinh lvc riy dung dip img n|u ;u xi h6ir c6 khi nirg
giao tiop yi lim iic nh60ric6 dao dtu !i rhiid6.hulor rghiepr c6 rirg l(0 tr chi !a dich try
tilvdidriiumaitruhrglim!iCckhdcnhau

1,2. [rqc tj0n cg tli:
l.l.i.l{iin thnr: chuorglrinh itio rao cuns cip ihnns kii rhic!d UDi h0crufiiCi,(h0a

o 'i h r tri;n ... '. uo r \ ', r.h L .i,. .. er hr(. . 
.. tr.r.'r .

klai lnic lhqc ri!i liih vlrc kilhrir canstinh \ey durg

l,l,l. K.r, nitrg: Chtro(e rirhdrlo tao ortre !ap nhnng ktrnrngco hin richuyOn nghjarctron .r r' \ 
" 

i.n.nr r'n . | .o n .;. .. .. tu. h.. ..(]r!. c Lh ,.,i h.
!oe+.0r .0."'ir .o".,..p rJ

\r.nl' i'p.a .,.0.u."\r c tr.c..snh,;. oli \. .e1.,,r\

jr
't

t,

Ll.{. vilri lii riCcsu khi 16l nghiqp: Sinh vjtu $r khit6tnghjar
u,\' D'q!v$a..gto r'!..,er..r.;,......1: I .

cniglnnh xat durg din dune vi cilng rChiej vdici. vjtri !iic tijm rhu:

n! rin xil dung c6ng trirlr:

lr el ,crr nu.onq rlnh.

1.2.3. Ihii ito: DAo l]o ra luc tudDsni rhnc cd! rhncc,o rong cODs!iac. rinh rtin ho]rric

Dginh c6,,g Ngha Ki

Ki

Ki

Ki

I



Ki su giin sril crlng trinhi

(i w hqp dirs, diu lhi! xdy dFIg .

1.2.5. Ttinh dO Ngoa-i ngtr, Tin h$: c6 Lhd iane giao li6p bing Ti6ic Anhi nng dlng t6l

cd.p oshC lhilig lin tong linh vqc vrn phdng va chulaD nginl k)" fiual $v dung

2. Cl!uio diu ra

.l lk-\l\;i d. edJo'\.url'u.r.ir'herl'o'gn'rhr. dooLfr' 'n pngdJe \ 'oo€- u4C u

nshia Mc Leri[' tr uma H6 Chi Minh. n]r0ng di du.8 co bdn cLla Duore 6i cich matrg cia D'og

dng srn viql \am lio cons viqc vi cuOc s,5ns.

.-. roo rlr-c l''n u.c.tmre o;,hu..ro,LoiD I':n.lnoll 'i oidlu/re'
h;F thu ojc kiin druc chul On rsenn.

2. t L Phan dch cdc ki5n rhuc ndn dng ki thui c6t loi lmng l-rih $c \iv dms nhd !c ki thuil, co ho

dc dia, co hoc dil, Iir licu $y dhC. clip rhoti( duoq c6ng lnih

2 I 4. Ihan dch dc kian rhnc ki d,Ln chutOn nghi€p lio0s d0i 1o6n, thia kd, ihl c6ng. ld chtc thi cdig

vi quin li cong lriih xay dmg dan dung.

.l.l , \'Lu.soun! j 4y ",. r dC rl'i br' o. gd'' e.I'n'n -r' rh:'d-s'u 9i
':l Do'uunC\rthdnu.h ,.dr icur .r. nghii- le1q.s 'r \' li''Ldler';u ')o'€
-.r P-i 'lh\.qdqul:r.$'\ _d:'a\i'..i d)du s''8'r'rl'

' r. L;., l. - p. pr,'n .l .o 
'n 

ou du d ' v) J ' e ';. ntrs.;.n!'I'u)' rel e""' ho'

lrong loin b6 chuong rnrh giirg da!.

1.1.5 l-ua chon, da\uircic phudng ii khd rhi da siii qura cdc vin d' $uc 16 PhdI sinh ltuig linh

\ ( r) d|g!'r '.0\oih6 nnmqrruJ g'.do. er''o'

2.2 6. Trian knai oic ain phim thi,jt kd nh( Uin gia rav dBrs, d chric diiu hain rd quim li cac dv 
'n

2.2.7. r(r d{Jg c,ic ki irnq mdm nhu ve (i,joc bin ve, ph6q thdLo,lriih bit i ludng thia kd vi lap

llar rhnyi phuc dd ddp riDg ]e0 ciu cia crc boi lian {luai

''8 \'ourahalh"otr.l r',r no. r o I \. I ' l''.' \4 I'6"'0d'or 'tr'lDg' g

i.,....-f,,r,o r,' .o l'', o,nc'o' -. p ;,.. .h rin n.'rr d''rm d r'd \' 0h''

, em rhLir [i in*AdocrD. \AP El\lBS

: o, o Ls nJng gr" r-p bd g'rng \nn r, 19 I'o'dp nSoiA-'u. \. . hr're.. dr'l' ; A?

theo khung +ns l{c ngoai .gn 6 bac dinC cho viol Nam hok luons duonS'

2i, NnDg tu, c iuchnri irrich nhifm

:" Ph..',:n.....:[d.uor'o".\,hui' .dm I nSoorr o ruislrm"di.u-oe

)



2.r.2. Kidh ditrI chir lms.nng tinh nhim sirip d@ ia quyit dinl ighian {ru
dd I cic giai ph6p bao dutn& sna chta vd Mig cilp cdng rditr

2.1 3. Thich nghi ldi !i& hoc dp su6t ddi.

.:.' d. o, J .ia auu. m,rc rreu co' I \'.;c', dr o,aa o Dhin di l;o li hoeh
hiiuquJ io !)!rfi hIinrronpnhdm in \iic
' I 5 Nr4n ,h . dJo. .irh .huJin ngh ep rro'g rhdc ,ian \.) dms odu s"a
dh nghi I'ghiep.

- l.o I +n, gh vo ..c ,rn u doanl nshifu thr nhau La ohdr (.en hdnh

lim vioc thAnh cOig tong ti ch'?c.

vi chuyCn ncliip dd

,:!



€
.3

.E

3
€

I

'I

;
s

I
IE:3

EZ

ilili : :i1!i
.6 "t i 5 >l:l

5

E

a€

:;



6
E

-!

2

:

J
,^<

e €
1

a

.*
'€

9i
:l

33
iE.,8
3a

t
I

.e

2

!,lc

-
2:
E

'I+

!

i
i.
:
2

3

,a

,EE
a>

tF



.s

!.
,E

,E

I

a
,E

.1

.9

,]

2\,
gr
2E

i9q= E

7 : aa
< ; - lE
i i 

= 
!.!

.i:.r.i
'A .eaj "i



j, ts

: -li Ea
-l.r ts-

J.: B.;

;i€ 3q.

J

'3
r3

Bl:- l:E



a

.4.

€
E

\ I'L''i\
E

B.

,E

a

'l I

\

€
i?

l

L

.1a1,

:,

2

I

i
l'

'9.

<g
6.a

l=

1i
3

.a

>:r
rL 1;
:5

Ir



3. Kh6i l&ng kii,ln thfr toin khda: 128 tir chi(KrOngka kfiiluqrE kian ihrc ra ciao duc 6d chil

vi ciaodrc qu&, phdig Arnioh).

\'" . ,d" J'' sdr'o.ro n o.., gn, . ',; 1r."-r.d,i\,
ra hai, hoin cinh kinh rd ndu cd dU diiu kiti sxu da)- dau c6 rha du thi lio igdih caig ngha ki rhua

lfu ighiop InDs hoc lhd d$ng hoic lrds duoE.
C4 drl stc knoi d6 hm rAp ri lao ddig theo quv ilinl hiOn hidl

5. Qrt trith dro rro, ,liiu rii,6rncllip
\4 .1e"a,u)., .,i : Qt|rln, -" t-rtu.,!_ . ludrol[,ru.e

l.,i;D,) oK.rL'ingb. h' t. 'r.dro.od.'i o , .l;el: lrhq' eo'r."r ,'.
.r rir l+ins tr.ihor KnnchnJ

D:e, L hp"bo0hJ1., [: le .. o. ph., dr -.h"a h... h Bd.:n 0 r0d..
' 

'... un de . .hi ." hao ';n 0 in o. phr'.la D1r. o, . dd1, g nf'r 
' 
\ o .m

.: i, rc.olrn I ;n \oi ro. .' .o tuo , ro D.' -.ml00h'.d,,'r.d.. d..'np. . .tr

do duoc chuyan tha diad chn liL diam di chi.

t/

c in rRirc KriN Trrilc cr'ra cHrldr-c rRiNH

KHOIXITNTH{IC

(iin thfr Kian lhfc

Ti t4 Tin Ti li
(.%)

TiG

l%\

: Ir'rl

T i:- oi:lut""1*

lfr:!r!

r I otu ri klm hS. r\t nniln

IL Kian lhfc giio ds. chuyen nghiip

f

rll

22

8

56

71

l6

!6 32

20

91_11 L

2

0

5,88

0

0532l

73

8 0

6l

l0

l?8

22 \4

61.01

t0.64

100

l9

59

i0

120

90.18

9l65

100

?

0

8

9.52

0

6.25



NOi dung cin dll duqc.tu tnry
hgc phen (indt)

. Crp nguir hqc nltm duoc

nhung kiitr rhur co bin !a rlra

gidi quan rd phuotrs phiP luan

ai6r hoc cia chrl nghh M6c

- Giip rsti'ihoc van dung duqc

nhine ki6n lhtc cq bln ve dre

BioL qmn \i Phumr phdP lur'
rier ha. ur ,hu nlh,a Ih(

m6iluqng
Ghi

Giq"
quyat)I,T TH

l
Nhtng NL

Dr6g [i

- Gi[p nguoi hoc nin ,duoc
nhnng nsulen li co hiLn nhAl cna

chri nghia lv{ric LoDin va

!ht@g $ric sin luil tu bdn chr)

nghia xe hoi.

+- - Cuns cap nlong hieu biet qi dnn

[t rhanr \; iJ tu,ins, dao,]uc. tsL.i

- Nha. dioi duoc nhnng d
D,ig hoach dinh dunng 16i,

didn. chn hong crla Dinc

rr \6n hurHdChr Mhir
- T& Li! nhing hLau btl !i tu

tudp H6 Chr l4inh la nin r;ng r(
nrmg. kin chi.ai hidr d6n8 cria

DJnB\a0auchmm8nudr L,

Coo ph.n \;y dmq nin tingdro

- Nim duo( su c do, rir Drrs

ahi .t0

15

60lrA0i00l

I
oas ' Nim duoc ,ludng l6i, chLl

lfu@-q, quan diam cria Dd.g qua

cic thoi k, linh dao cich.nang
Vier Nrm lrcns d6 chi Yau €P
nung rdo dudng ldi cii DanS

rhdi ki ddi hdi ller mor s6 litrh

rdc:kinhd, chiih lri. xa hoi, d6i

90

1L-r



I
rh6i

sT t/ ui Nvi durg c dgl ilulrc .d, tnng
chi

(Ti0.n

quxa0

'xey dung.ho sinh vlin nia,n rin
vio sv Iinh dro cna DdnC, theo
nrc dau, li ffdn.e crla DdDe.

I,T IH Tu

v 05005

Gi,lf sillh viCn vair durs ki i
rhir chuyar nginh di chrl dors.
rld m trotrs Siii quril iiirg
lan de ki ra, chinh lri, ran h6a.
xa h6ithco duong t6i,chinh sach.

i c6c Un bin quy ph.m rhip luilr:
qu he phip IuAt, thu. hiArlhdp
luiil, vi pham ph:it luat ril lrijch
nhidto phAp lir n6i dung crc
DsrDh lulil co ban lfone ha rhdrg

+!
60

I

ph4, lurit vial Nan hitn nat nhu
hal hiin phiD, luer [inh chinh,
luil drn sq ..ihim dr lu)in cho
ngudi hoc sdng vi hD vid. lheo
pl'dplun.

Hiau duoc ihnns kiin rhft: vi
chn vi6r. chinh ; ridig vi.ri
Ilidu drd. chric ntng, phuonS
dLic cau. ho d vri cec ldt) tn
trons lieng Vial: cic $Anh
phii cau vi tudr s6 kiiu ciu sai

- Hi u ki6n nrLic va mor sd ran
hrD deng Vla! cic hC thao tic
li€p ihni, tao lep vin bdn !i

tloc pli, nir m r,mg bi ch i,,h
liai nhins kiii fin. co bin va
Sinh drai hoc nr6i troong: gia'i

rhieu mor s6 he sinh lhdi dian
hiih litu qmn d6n hio !C mai
tuoig Chi (hi sinh tlii to6i

Sirh
ridr

phir

lt

phrp u; I rrqIgl{llaim
lrj,'p,euo ha i-m 'l"g r",rhtrc .o bin k Nhd i;. \i
Pha! lue! qu) pham nhdp tual



Kh6i

STT/ trIE

36HP

Ghi

(Tian
quyir)

Nai duns clr ilat dudc ciia lirng

tuingi Da ding cLla sinh hoc vi
luy chnngiO nhiem d6imitrg
s!$iq!! !i1!,! ! -

Logic

Ngvoi hoc n,m bbt droc fiing
quy luA vi hinh thtc cLla tu duY

chinn ric, Edp phAn naDg cao

ranh d0 tu duy, tao th6i {tuen sut

!
.10

45 90

l!tt050ll TiaigAnh l

ciLlp cho sinh.ritu lan dunc

dudc lu vung, ciu nnc ngn PhdP
(o ban I una rLcis Anh dc s| 16

rltr gru rep dtro( bhg ha,,r {nI
lrong nhnng I nh hunng !o b;n

Ngoii m, Sv cin dtdc lhqc hinh

ehe. n6i riL \iet nhnng linh

hudne ti6ne Anh cd bili, lhong

duis hong !ud. s;ng h.ng nsr\'
Sdu I'hlkatrhu( hot nhjn, S\'d:t
1r ih di Al rheo l,huig rhrm

!an dung duoc €. li ning.gnu
(iep lnghc. noL. dN, \iir) !i.,1u
.hri dd ihr ldn hda vd dal nudc.

snc khde, sn rhich, dnh crch con

Giip cho sinb _vioi rAn dung

duoc rn \unq, cau hic nFt phip

cd bin totrs ri6ng Arh {ld SV cd

rha ciao 1i6! du,rc bing li6ig Anh

tr.ng nhnng linh huong .o brin.

Ngoii0, SV cdn duqc thlc henh

nghc. no u vrt nhtnp tlnh

huin-s lrng lnh !o En, fiong
dung rcng.uor \ong Mng n-sr)

s kni kal rhtc hoc phan, sv drr

rinh d6 A2 theo khung ftd,

ring

11A05030 Dr. trd r,)en

r2

90



l(hdi lu,rue

sTri\la Niidtrigc;n d,, drdccur luns
nac phin in iA

trin mr r;n, dmh rhu( \r

Ghi

(Tion
quya)Lr!

n'dr sd bii roiin lioi qud d,j.
liang da ma lrin, m. iren Uii
nghich, phuoDg ti tulon lidr,

- Co $o n.ng ,;n dlnr I ii I uu
di qii qu\n \in di tah bo r;p

- sinh yicn cd 66i dd hoc rii
nshiom lLrc. c6 rinh riin rd.i
nhidm nong hoat nhim, $rnj gia
li.h cuc xa! dutrg brii.
- HOU cic klii nien. linh chiil
lian qun dan diy sii vi 8i6i her
c'li diy s6, gini hdr him s6. v6
cr:'ng ba vd v6 cr:uq 16n, hito 16

Trir'h_bry duo( c. LhJ n cfr,
rinh Lhdr lien qun ,lan diu hdm
vi !i phan cip mdt. dao hdm vi
!iphnt cii! mo, tus dung.

l'hJr bieu duo( r{ t\J riin,
rird (hir le, qun di, nsurin
him !d thh phir bir diifi, rich
rhar xdc diih !i ihs du.g, rictr

rnnt sO bii lo6n ii0n quan
dilh lhtc, han8 oia ma riin

. \iu kn duor rr [n.r nitm,
riin, (hil laD qtrdn dcn (d. []ii
Diim va phuoig rinh vi fLai yi
vi du toirh lloa, plnEng liDh vi
phin cap n6t phudng rdnh vj

hetr ciip hai, he phuong rinh !i

I t]

90
I \0\Lrl6 .15

- N.1d ri duq. cic khii riAn, linh
chit i€n quan gidi ha. vd rinh
li€n rr cia him ihidu bi,jn, deo
hr rnng \, u phJn ros I ph;l
(i: lL;m nhe! hiin, urg dunr
ciLa phdp tinh !irhan hnn ntidtr

tt



STT/ trTN

56 tIP

Kh6i

Noi duDgcin illi a,uqcda Inng
hacphen(6ntil)

Ghi

Gian
q v60

- C6 kIA neng doc hiiu,
dch, dng hdr, ddih cid cdc

finc ln co bin dan nang mo

' Vin dung duac li thutCl
gidi cdc bei 6p tn co bin

Tn

s nh \iin (d rh;i dO hrc rip

(LI + TH)

(LT+TI'

liang bi cho ngudi hoc rnat s6

kijn thtc co bar ve nans do ri:
Co hoc, NhiCt hoc, Dion ti, hoc,

vai lieu di6n, tu, Hat iian; phir

h,rp vdi nginh hoc de ldm rer
rane .ho c,ic hac phan co sd vi
chDlin nsdnh ki thtriri hidu bi6l
!i Ling dung vAt Ii lrcig khoa

hoc,. cdig ncho vd doi .sdns.
ThuAn rhuc cric thao liic d6i loi

- Nim iluqc nhn E kidn fifc, k,'
n.ng c0 bii va cdn€ nsho th6ns

lin: Tong q@n ve c6ng ngha

rh6ns lin, bidu di;n ri xn ry
lh6ng dn aen niy dnh dien tu,

r5/c0i0s7

long quan !0 miylinh: maDg nriy
linl vi Inlcrnc! su dung he diCu

hinhi st duns b6 phin md vin

- Ci khA nins sri duns thenh fiao
hq diau hilih Micrcson Wiidows,
phai mos soin thio lan bin
Microson \vord, lhdn mem rn li
bans linh Microsolr Excel, phin
mAm rao ben thuy,1 niih
Midosoi Power?oinli il6ng fidi
bGr st dung crc djch !! Irlemet
da rin kicm. rm doirh6ng rin

120

t4



STT/Mi
56 HP

.I
Kh6iltrqns

NOrdutrgciiihlduoc.ia
not ohitn t ih it)

cl

(Tien
qtri6t)

l
I,T TH

+
rb {o5ofs

l
.hir ki thuar .hrl cu ly isin, chay cv

ly tung binh lrong min dian
kinh. bidt c6ch lap luy6n !d van
dung ild nans cao snc khde.
Ginp sinn ridn lhuc hiC. duqc cic
F rhu cd ban crla m6i b6is
chuletr Dr nuin,.huyen bd,e:
phst bong. dap hoi8. (h;n bur;.
Cn duuc [i ndng rhoj bonq
churq dun piitr. h,au h;t tun rh,
drt mdn bung thu)ai, (urg ric
ro ,hu. vJ d tu hrnh md siii

GiLlp sinl vir, rhu. hic,r,luocric

citp sinl vi6r hi-u biiJ-bdg

. Ttung b nlrrrg tuin rhi(co br

r+
2 A05008

3

I ld; rd ban. cd duo( [J nanB.hoi
b6rg dq giin, hiau bi6r hal ihi
deu to6n .bdng dd, corg ldc rdt+
crla chi Dghia l\'[ic - t,O ni. !j
,h in rtunh nhdn d;n,quin ,lo \a
bio L.r loqu&. nl,rns qmn diein
colin crla Dans ra xay dhs nan
qu6c phdns toin din. an nirh
nhan dan, chidi lmnh nh6n drn
hidu ti6t vd ngudn g6c, ben ch:ii

trtrune to Ouu. rhiin rdnh. ngfi rhun d nh grac

phonp !a An liih i(ur onrtrra lr Li nghi thudlquin

ii. barg corc ssYigl N?m lr khi ca DdiS

sa, vieii-i" '' ] 'rizns bi nhnng kidi rhnc;o ben
vd dm huu lhi itoen crta cic thd
luc rhu dtrh dor vot ,{h mJns
Vi,:r Nim ronlt sia dom hren
nay \i ch;r tuu.,dt;n biin h,a
binh" lao lom tel dd cLla cdc $6
lu.r. ,\h:nhug or o.q.h.
retr dkh oi dunr Ch! di din ., l
,. ;:.:.;il''-.-*"
\ it lrm,nts a. t.il. . !4- .ho..Io-1q * o o.

(
J

r'r z0(0?t

ls Aoi0[o

205001



Khiii
Ghi

(ri9r
qtrv60

STT/ ME Niidung cin dfl dtrqc.ri,
lloc phin (tdn dt)

il T(

dd ra din roc,

vq an iiih 16 qu6ci b,o.!q an

ninh tilit tu !d phdng ching toi

CinI ngddi hocram rd thtrc hinh
droc nhiing ki€n dnc. k, ning,
.hidn rhu ouin i! co bin. can

ihiit nhu bdn dd. dia hinh quin
su, crc phuoos liin chi huY d0

phuc vu cho nhiim ru hoc lap

;hi6n $uar Q chi huy chid. diul
linh ning, dc d!n8, .au tao, sn

dung, bio quin cdc loai vi kni b6

biih AK, CKc, RPD, RPK, 840,
B1l:dEc didm dnh nine, ki rhuel

sn dung rhuij. ndi phdng chdng

]/705001
chi5i fiual k! vil kli har nhan,.h6a hoc, sinh

hoc, vi khi lnai lal tuong chi6n

lranh viL phuong ph6p xn tri
luyei tap d6i hinh kn6ii,chiA'
lhuaffins ngudi tong chiOn iliu
li6n c,lns vd Dhdnc Dgtri lhuc

hinh ki lhuii biD s,ing riiu lien

A(. NOi dung si,m, st dung bAn

dO dia hinh quai su, m,Or sii loai

vn ktri bd binn;$udc n6icap crin

ban diu cac !i thums chiji
lraih: ddingi don viihrng nguii
lrcng qhi6n diu 1i6i cons vi
phing rgriki thniit bdn s[ng bii

Hiau bidl
va Quan.

Hion duoc cedr 16 chnc luc
qmi, binh ch,insvi lich sn

binh ch,lrg d vior Nas,
guin mo, \0 don v quin \u

12t245001



rliiihrqng
GIi

Gie,'
sTT/MA

36HP
Nilidung.in dirt duqc{nr ting

noc pnnn U,t tit)
I,T

Hoc phin cun! clip cho nttoi hac
cdc kio thnc co bin va crc qtrl
luat druDg cia .o hoc rl viin
dnng .ec qut lfi1 id d! giir
qural hii loan cen bing cia lll
haY ha vn duii tAc durB oli .ic
rgoii 1r. .ins trhu su luoDs lric 45

Iian

ll r0h0 l

:_<itr060

gin. .ic rlir rhd. Ngoti E cdn
.uDg c,ip dD ne(di hi{ ca. kii'r
drn. de rBL in oiu cac dI. lrung
chulan dilng .ia liil ciog nh,
cic neutan nhen jlay ra r[inp

Hoc th,lr niy qung cii! cho sinh
\ in nhlrg.l i tu ner rnq
liir qurn rliD thdtr lilh vi tiih
(o:nr d6 btu .i. dri lia .o bir
cir rhn,h trOn kal c; hdy rhiar bi
htiy m6c. N6i dung chinh cLla
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eu, S\ m th. phJn l;,h \s dd

1u, so,lu tnh hop li dn Lar
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
(1) Học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (2,0) 
 
1. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1  

(Themes in Basic Fundamental pricipes of doctrine Marxism Lenin 1) 
- Mã số học phần: A05001. 
- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ. 
- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết và 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa: Chính trị - Quốc Phòng 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 
4. Mục tiêu của học phần: 

- Giúp sinh viên nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin về lĩnh 
vực triết học. 

- Hình thành thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật 
trong sinh viên. 
4.1. Kiến thức: 

4.1.1. Giúp sinh viên tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 

4.1.2. Nâng cao trình độ tư duy nhận thức và hoạt động thực tiễn trong sinh viên. 
4.2. Kỹ năng: 

4.2.1. Biết vận dụng các nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin vào nghiên cứu các 
khoa học cụ thể. 

4.2.2. Nghiên cứu, nắm bắt, lý giải một cách đúng những sự kiện, hiện tượng phức tạp 
của đời sống xã hội. 
4.3. Thái độ: 

4.3.1. Nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin một cách nghiêm 
túc, khoa học. 

4.3.2. Biết trân trọng, giữ gìn những tinh hoa của nền triết học thế giới trong đó có triết 
học Mác-Lênin. 

4.3.3. Phê phán những quan điểm triết học dựa trên thế giới quan duy tâm thần bí, hoang 
đường, hư ảo. 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 
- Chủ nghĩa duy vật biện chứng. 
- Phép biện chứng duy vật. 
- Chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

6. Cấu trúc nội dung học phần: 
Vấn đề mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

Nội dung Mục tiêu 
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- Khái niệm về chủ nghĩa Mác-Lênin 
- Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp 
học tập, nghiên cứu môn học những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

4.1.1 
4.2.1 
4.3.3 

 
Vấn đề 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

Nội dung Mục tiêu 
1.1 Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện 
chứng  
1.2 Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng 
về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất 
và ý thức 

4.1.1 
4.2.2 
4.3.3 
4.3.2 

 
Vấn đề 2: Phép biện chứng duy vật 

Nội dung Mục tiêu 
2.1 Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật 
2.2 Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng 
2.3 Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng 
duy vật 
2.4 Các qui luật cơ bản của phép biện chứng duy 
vật 
2.5 Lý luận nhận thức duy vật biện chứng 

4.1.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.3.3 

 

Vấn đề 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 
Nội dung Mục tiêu 

3.1 Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan 
hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất. 
Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng 
tầng. 
3.2 Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính 
độc lập tương đối của ý thức xã hội. 
3.3 Hình thái kinh tế xã hội và quá trình lịch sử tự 
nhiên của sự phát triển của các hình thái kinh tế - 
xã hội. 
3.4 Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã 
hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có 
đối kháng giai cấp. 
3.5 Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về 
con người và vai trò sáng tạo của quần chúng 
nhân dân. 

4.1.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.3.3 

 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 
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7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 
tiểu luận 

Tự  nghiên 
cứu  Lý thuyết Bài tập 

Thảo 
luận 

1 3    6 9 
2 7    14 21 
3 10    20 30 
4 10    20 30 

Tổng 30    60 90 
7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 
Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo điều 
kiện sau: 

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

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
 - Tham dự thi kết thúc học phần. 
 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 
9.1 Các hoạt động đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 
1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 
2 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết (60 phút) 50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 
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Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT 
Tên tác 

giả 
Tên tài liệu 

Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục 
đích sử 
dụng 

1 
 Giáo trình chủ nghĩa duy 

vật lịch sử 
2002 

NXB.Chính 
trị quốc gia  

Thư viện Học 

2  Giáo trình chủ nghĩa duy 
vật biện chứng 

2002 NXB.Chính 
trị quốc gia  

Thư viện Học 

3 
 Giáo trình triết học Mác-

Lênin (dùng trong các 
trường Đại học, Cao đẳng), 

2006 
NXB.Chính 
trị quốc gia 

Thư viện Học 

4 
 Giáo trình Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác-Lênin 

2009 
NXB.Chính 
trị quốc gia 

Thư viện Học 

5 
 Một số chuyên đề về 

Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác-Lênin 

2008 
NXB.Lý luận 

chính trị 
Thư viện Học 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm Semina đầy đủ theo yêu cầu của giảng 
viên. 
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(2) Học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (3,0) 
 

1.Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 
                    (Themes in Basic Fundamental pricipes of doctrine Marxism Lenin 2)  

- Mã số học phần: A05002. 
- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ. 
- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết và 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa: Chính trị - Quốc Phòng 

3. Điều kiện tiên quyết: A05001 
4. Mục tiêu của học phần: 

 - Nhằm trang bị cho sinh viên nắm được một cách có hệ thống những quy luật kinh tế 
của Chủ nghĩa Tư bản và những tri thức cơ bản về Chủ nghĩa Xã hội. 

- Nhận thức được quy luật tiến hóa của xã hội loài người quá độ từ Chủ nghĩa Tư bản 
lên Chủ nghĩa Xã hội. 

4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Giúp sinh viên tiếp cận với những học thuyết kinh tế chính trị và học thuyết về 

Chủ nghĩa Xã hội của Mác, Ăngghen và Lênin. 
4.1.2. Nâng cao trình độ tư duy kinh tế và tư duy chính trị - xã hội trong thời kỳ quá độ 

từ Chủ nghĩa Tư bản lên Chủ nghĩa Xã hội. 
4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Biết vận dụng các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn xây 

dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. 
4.2.2. Củng cố niềm tin vững chắc vào Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa 

Xã hội ở Việt Nam. 
4.3. Thái độ: 
4.3.1. Nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách nghiêm 

túc, khoa học. 
4.3.2. Trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ vững chắc 

chế độ Xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng ta. 
4.3.3. Phê phán những quan điểm sai trái, thù địch chống độc lập dân tộc và con đường 

đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta. 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 Học phần trình bày những nội dung cơ bản sau: 
- Học thuyết giá trị. 
- Học thuyết giá trị thặng dư. 
- Chủ nghĩa Tư bản độc quyền và Chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước. 
- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa. 
- Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN. 
- Chủ nghĩa Xã hội hiện thực và triển vọng. 
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6. Cấu trúc nội dung học phần: 
Vấn đề 4. Học thuyết giá trị                                                              

Nội dung Mục tiêu 
4.1Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản 
xuất hàng hóa 
4.2 Hàng hóa 
4.3 Tiền tệ 
4.4 Qui luật giá trị 

 
4.1.1 
4.3.1 
4.2.1 

 
Vấn đề 5. Học thuyết giá trị thặng dư                                                         

Nội dung Mục tiêu 
5.1 Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản 
5.2 Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã 
hội Tư bản 
5.3 Tiền công trong tư bản chủ nghĩa 
5.4 Quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng 
dư 
5.5 Các hình thái tư bản và các hình thức biểu 
hiện của giá trị thặng dư 

 
4.1.1 
4.3.1 
4.2.1 

 

Vấn đề 6. Học thuyết kinh tế về Chủ nghĩa Tư bản độc quyền và Chủ nghĩa Tư bản độc 
quyền nhà nước              

Nội dung Mục tiêu 
6.1 Chủ nghĩa Tư bản độc quyền 
6.2 Chủ nghĩa Tư bản độc quyền Nhà nước 
6.3 Những nét mới trong sự phát triển của Chủ 
nghĩa Tư bản hiện đại 
6.4 Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của 
Chủ nghĩa Tư bản 

 
4.1.1 
4.3.1 
4.2.1 

 

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

7.1 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
7.2 Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa 
7.3 Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa  

4.1.2 
4.2.1 
4.3.3 

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

Nội dung Mục tiêu 
8.1 Xây dựng nền dân chủ Xã hội Chủ nghĩa Nhà 
nước và Nhà nước Xã hội chủ nghĩa 
8.2 Xây dựng nền ăn hóa Xã hội chủ nghĩa 
8.3 Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo 

4.2.1 
4.2.2 
4.3.2 
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Vấn đề 9. Chủ nghĩa Xã hội hiện thực và triển vọng                      
Nội dung Mục tiêu 

9.1 Chủ nghĩa Xã hội hiện thực 
9.2 Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình Chủ 
nghĩa Xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó 
9.3 Triển vọng của Chủ nghĩa Xã hội 

4.2.2 
4.3.3 
4.3.2 

 
7. Hình thức tổ chức dạy-học 
7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp Thực hành, 
thực tập, 
tiểu luận 

Tự  nghiên 
cứu  Lý thuyết Bài tập Thảo 

luận 
4 10    20 30 
5 15    30 45 
6 5    10 15 
7 5    10 15 
8 5    10 15 
9 5    10 15 
 45    90 135 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 
Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo điều 
kiện sau: 

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

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
 - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
 - Tham dự thi kết thúc học phần. 
 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
9.1. Cách đánh giá 
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 
1 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (60 phút) 50% 

2 
Điểm thi kết thúc học 
phần 

Thi viết (60 phút) 50% 

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



38 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục 
đích 
sử 

dụng 

1 
 Giáo trình Kinh tế 

chính trị Mác-
Lênin 

2006 
NXB. Chính 
trị quốc gia  

Thư viện Học 

2 
 Giáo trình Chủ 

nghĩa Xã hội khoa 
học 

2006 
NXB. Chính 
trị quốc gia  

Thư viện Học 

3 
 Hướng dẫn học tập 

môn Kinh tế chính 
trị Mác-Lênin 

2006 
NXB.Thống 

kê 
Thư viện Học 

4 

 Giáo trình Những 
nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác-
Lênin 

2009 

NXB.Lý luận 
chính trị 

Thư viện Học 

5 

 Một số chuyên đề 
về Những nguyên 
lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin 

2008 

NXB.Lý luận 
chính trị 

Thư viện Học 

6 Ban Tư Tài liệu nghiên cứu 2009 NXB Chính Thư viện Tham 
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tưởng – 
Văn hóa 
Trung ương 

Nghị quyết Đại hội 
X của Đảng (dùng 
cho cán bộ Đảng 
viên cơ sở) 

trị quốc gia khảo 

7 

Ban Tư 
tưởng – 
Văn hóa 
trung ương 

Tài liệu nghiên cứu 
Nghị quyết của 
Đảng (dùng cho 
cán bộ Đảng viên 
cơ sở) 

2008 

NXB.Lý luận 
chính trị 

Thư viện Tham 
khảo 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm Semina đầy đủ theo yêu cầu của giảng 
viên. 
 
 

 



40 

(3) Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh (2,0) 
 

1. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh  (Ho Chi Minh Ideology) 
- Mã số học phần: A05003. 
- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ. 
- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết và 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa: Chính trị - Quốc phòng 

3. Điều kiện tiên quyết: A05002. 
4. Mục tiêu của học phần:  

Sau khi hoàn thành học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là TTHCM), sinh 
viên sẽ đạt được những mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ sau: 

4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Cùng với học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư 

tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng nước ta. 
4.1.2. Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa 

Hồ Chí Minh. 
4.1.3. Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. 
4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Biết vận dụng TTHCM vào thực tiễn cuộc sống. 
4.2.2. Củng cố niềm tin vững chắc vào Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên  ở Việt 

Nam. 
4.3. Thái độ: 
4.3.1. Hiểu đúng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 

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

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
4.3.3. Hiểu rõ vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã 

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

4.3.4. Tránh thần thánh hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1 trình bày về cơ sở, 
quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày 
những nội dung cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học, cung cấp những hiểu 
biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. Cùng với môn học 
Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tạo lập 
những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng nước 
ta, tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, góp phần xây dựng nền 
tảng đạo đức con người mới. 
6. Cấu trúc nội dung học phần: 
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Vấn đề mở đầu. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng 
Hồ Chí Minh 

Nội dung Mục tiêu 
1. Đối tượng nghiên cứu  
2. Phương pháp nghiên cứu  
3. Ý nghĩa của việc học tập môn học 

4.1.1   4.1.3 
4.2.1   4.2.2 
4.3.3 

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

1.1 Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 
1.2 Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ 
Chí Minh 
1.3 Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 

4.1.1   4.1.2     4.1.3 
4.2.1   4.2.2 
4.3.2   4.3.3 

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

2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc 2.2 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng 
dân tộc.  

4.1.1       4.1.2 
4.2.2       4.3.3 

Vấn đề 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam 
Nội dung Mục tiêu 

3.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt 
Nam. 
3.2 Con đường, biện pháp quá độ CNXH ở VN 

4.1.1     4.1.2 
4.2.1     4.2.2 
4.3.1     4.3.3 
 

Vấn đề 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam 
Nội dung Mục tiêu 

4.1 Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản 
chất của Đảng Cộng sản Việt Nam . 
4.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng 
Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. 

4.1.1     4.1.2 
4.2.1     4.3.2 
 

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

Nội dung Mục tiêu 
5.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc 
5.2 Tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết quốc tế 

4.1.1     4.1.2 
4.3.2 
 

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

6.1 Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền là chủ và 4.1.1      4.1.2 
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làm chủ của nhân dân  
6.2 Quan niệm của Hồ Chí Minh về thống nhất 
giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân 
dân và tính dân tộc của nhà nước 

4.2.1      4.2.2 
4.3.1      4.3.2 
 

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

7.1 Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về 
văn hóa 
7.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 
7.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con 
người mới 

4.1.2 
4.1.3 
4.2.1 
4.3.3 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 
7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 
tiểu luận 

Tự  nghiên 
cứu  Lý thuyết Bài tập 

Thảo 
luận 

1 2    4 6 
2 4    8 12 
3 4    8 12 
4 5    10 15 
5 5    10 15 
6 4    8 12 
7 6    12 18 
 30    60 90 

7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 
Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo điều 
kiện sau: 

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

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự đầy đủ kiểm tra giữa học kỳ. 
- Tham dự thi kết thúc học phần. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
9.1. Cách đánh giá 
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
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TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 
1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 
2 Điểm kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra viết trên lớp 40% 
3 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết 50% 

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

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

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 
phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 
tác học vụ của Trường. 

10. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục 
đích 
sử 

dụng 

1 
 Giáo trình tư tưởng 

Hồ Chí Minh 
2012 

NXB. Chính 
trị quốc gia  

Thư viện Học 

2 
 Giáo trình Tư 

tưởng Hồ Chí Minh 
2003 

NXB. Chính 
trị quốc gia  

Thư viện Học 

3 
 Hồ Chí Minh – 

Tiểu sử 
2009 

NXB.Thống 
kê 

Thư viện Học 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm Semina đầy đủ theo yêu cầu của giảng 
viên. 
 



44 

(4) Học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (3,0) 
 
1. Tên học phần: Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

(Revolutionary way of communist Party of VietNam) 
- Mã số học phần: A05004. 
- Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ. 
- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa: Chính trị - Quốc phòng 

3. Điều kiện tiên quyết: A05003. 
4. Mục tiêu của học phần:  

Sau khi hoàn thành học phần “Đường lối Cách mạng của Đảng Công sản Việt Nam” 
sinh viên sẽ đạt được những mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ sau: 

4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Hiểu và vận dụng trong quá trình học tập về xác định đối tượng, nhiệm vụ, 

phương pháp, ý nghĩa của việc học tập môn học. 
4.1.2. Nắm được sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam 
4.1.3. Nhận diện được những cơ sở để Đảng hoạch định đường lối, quan điểm, chủ 

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

cách mạng Việt Nam trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên 
một số lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, đối ngoại. 

4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Kỹ năng khai thác thông tin, giải quyết vấn đề. 
4.2.2. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 
4.2.3. Kỹ năng làm việc nhóm. 
4.3. Thái độ: 
4.3.1. Có thái độ học tập nghiêm túc, chăm chỉ. 
4.3.2. Tự hào về những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
4.3.3. Tin tưởng và góp phần tuyên truyền, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng 

hiện nay 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Nội dung học phần trình bày về đường lối do Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Qua đó, cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản 
về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Đường 
lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); Đường lối công nghiệp hóa; Đường lối xây dựng nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Đường lối 
xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; Đường lối đối ngoại. 
6. Cấu trúc nội dung học phần: 
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Vấn đề mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Nội dung Mục tiêu 
1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu 
2. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc 
học tập môn học 

4.1.1; 4.2.1; 
4.3.1 

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

Nội dung Mục tiêu 
1.1 Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt 
Nam 
1.2 Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính 
trị đầu tiên của Đảng 

4.1.1; 4.2.1; 
4.3.1 

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

2.1 Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 
1939 
2.2 Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 
1945 

4.1.1; 4.2.1; 
4.3.1 

Vấn đề 3. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-
1975) 

Nội dung Mục tiêu 
3.1 Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
(1945-1954) 
3.2 Đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất 
đất nước (1954-1975) 

4.1.3;4.1.4 4.2, 4.3.1; 
4.3.2 

Vấn đề 4. Đường lối công nghiệp hóa 
Nội dung Mục tiêu 

4.1 Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới  
4.2 Công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới 

4.1.3;4.1.4 4.2; 4.3 

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

5.1 Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị 
trường  
5.2 Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 

4.1.3;4.1.4 4.2; 4.3 

Vấn đề 6. Đường lối xây dựng Hệ thống chính trị 
Nội dung Mục tiêu 



46 

6.1 Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ 
trước đổi mới (1975-1986) 
6.2 Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ 
đổi mới 

4.1.3;4.1.4 4.2; 4.3 

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

7.1 Quá trình nhận thức và nội dung đường lối 
xây dựng và phát triển nền văn hóa  
7.2 Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết 
các vấn đề xã hội 

4.1.3;4.1.4 4.2; 4.3 
 

Vấn đề 8. Đường lối đối ngoại 
Nội dung Mục tiêu 

8.1 Đường lối ngoại giao thời kỳ trước đổi mới 
(1975-1985) 
8.2 Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế 
thời kỳ đổi mới 

4.1.3;4.1.4 4.2; 4.3 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 
7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 
Tổng Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 
tiểu luận 

Tự  nghiên 
cứu  Lý thuyết Bài tập Thảo 

1 2    4 6 
2 4    8 12 
3 4    8 12 
4 5    10 15 
5 5    10 15 
6 4    8 12 
7 6    12 18 

Tổng 30    60 90 
7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 
Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo điều 
kiện sau: 

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

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự đầy đủ kiểm tra giữa học kỳ. 
- Tham dự thi kết thúc học phần. 
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9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
9.1. Cách đánh giá 
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 
1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 
2 Điểm kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra viết trên lớp 40% 
3 Điểm thi kết thúc học phần Thi viết 50% 

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

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

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 
phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 
tác học vụ của Trường. 
10. Tài liệu học tập: 

TT 
Tên tác 

giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục 
đích sử 
dụng 

1 
Bộ Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Giáo trình Đường lối 
cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

2013 
NXB. Chính 
trị quốc gia 

Thư viện Học 

2  Văn kiện Đảng Toàn 
tập 

 NXB. Chính 
trị quốc gia 

Thư viện Tham 
khảo 

3 
Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội 

Một số chuyên đề về 
Đường lối cách mạng 
của Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2008 
NXB. Chính 
trị quốc gia 

Thư viện 
Tham 
khảo 

4  Hồ Chí Minh Toàn tập 2000 
NXB. Chính 
trị quốc gia 

Thư viện 
Tham 
khảo 

5 
Bộ giáo 
dục và 
Đào tạo 

Giáo trình Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

2005, 
2006, 
2007 

NXB. Chính 
trị quốc gia 

Thư viện Tham 
khảo 

6 

Học Viện 
Chính trị 
quốc gia 
HCM 

Giáo trình Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam (Hệ 
lý luận chính trị cao 
cấp) 

2002 
NXB. Chính 
trị quốc gia 

Thư viện 
Tham 
khảo 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm Semina đầy đủ theo yêu cầu của giảng 
viên. 
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(5) Học phần: Pháp luật đại cương (2,0) 
 

1. Tên học phần: Pháp luật đại cương (Basic law) 
- Mã số học phần: A05005. 
- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ. 
- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa: Sư phạm và Nhân văn xã hội. 

3. Điều kiện tiên quyết: Không. 
4. Mục tiêu của học phần: 

4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Nắm được một số khái niệm cơ bản về pháp luật, luật hình sự, luật hôn nhân và 

gia đình… 
4.1.2. Hiểu được các văn bản pháp luật của nhà nước và các quy định của các bộ luật. 

4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Có khả năng phân tích, tổng hợp kiến thức cơ bản về Nhà nước, Pháp luật, Luật 

hình sự, Luật hành chính... 
4.2.2. Vận dụng được các kiến thức về Pháp luật, Luật hình sự, Luật hành chính…vào 

thực tế. 
4.3 Thái độ: 

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

4.3.2. Nghiêm túc tìm hiểu các vấn đề pháp luật và có sự yêu thích tìm hiểu thêm 
những kiến thức khác có liên quan đến môn học này. 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật, 
Quy phạm Pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện 
pháp cưỡng chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung các ngành luật cơ bản và 
quan trọng của nhà nước Việt Nam hiện nay; nhằm rèn luyện cho người học sống và làm việc 
theo pháp luật. 
6. Cấu trúc nội dung học phần: 

Vấn đề Nội dung Mục tiêu 
Vấn đề 1: Bản chất Nhà nước và Pháp luật. 4.1.1-2; 

4.2.1-2; 
4.3.1-2 

Vấn đề 2: Quy phạm pháp luật và Văn bản quy 
phạm pháp luật. 

4.1.1-2; 
4.2.1-2; 

Vấn đề 3: Quan hệ pháp luật. 4.1.1-2; 
4.2.1-2; 
4.3.1-2 
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Vấn đề Nội dung Mục tiêu 
Vấn đề 4: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm 

pháp lý. 
4.1.1-2; 
4.2.1-2; 
4.3.1-2 

Vấn đề 5: Ngành luật Nhà nước. 4.1.1-2; 
4.2.1-2; 
4.3.1-2 

Vấn đề 6: Luật Phòng chống tham nhũng. 4.1.1-2; 
4.2.1-2; 
4.3.1-2 

Vấn đề 7: Ngành luật Hành chính. 4.1.1-2; 
4.2.1-2; 
4.3.1-2 

Vấn đề 8: Ngành luật Hình sự và Luật Tố tụng 
hình sự. 

4.1.1-2; 
4.2.1-2; 
4.3.1-2 

Vấn đề 9: Ngành luật Dân sự và Luật Tố tụng 
dân sự. 

4.1.1-2; 
4.2.1-2; 
4.3.1-2 

Vấn đề 10: Ngành Luật Hôn nhân và Gia đình. 4.1.1-2; 
4.2.1-2; 
4.3.1-2 

Vấn đề 11: Ngành luật Kinh doanh thương mại. 4.1.1-2; 
4.2.1-2; 
4.3.1-2 

Vấn đề 12: Ngành Luật Lao động. 4.1.1-2; 
4.2.1-2; 
4.3.1-2 
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7. Hình thức tổ chức dạy-học 
7.1 Lịch trình chung 

Vấn đề  
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 
tiểu luận 

Tự  nghiên 
cứu  Lý thuyết Bài tập 

Thảo 
luận 

1 1    2 3 
2 4    8 12 
3 1    2 3 
4 3    6 9 
5 2    4 6 
6 2    4 6 
7 2    4 6 
8 4    8 12 
9 4    8 12 
10 2    4 6 
11 2    4 6 
12 3    6 9 

Tổng 30    60 90 
7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 
Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo điều 
kiện sau: 

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

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:  
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.  
- Thực hiện đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.  
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
- Tham dự thi kết thúc học phần.  
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 
9.1 Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 
Trọng số 

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

tốt, tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm danh 5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm 
vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập 

Chấm báo cáo, bài 
tập… 

5 
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nhóm/tháng/học kỳ… 
3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 
4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 
5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, thực 

hành 
30 

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

50 

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

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục 
đích 
sử 

dụng 

1 Lê Minh Toàn 
Pháp luật Đại 
cương 

2011 
Nhà xuất bản 

CTQG. 
Thư viện Học 

2 
Trường ĐH 
Luật Hà Nội 

Giáo trình Lý luận 
NN&PL 

2009 
Nhà xuất bản 

Tư pháp 
Thư viện Học 

3 Quốc Hội Hiến pháp 2013 NXB CTQG. Thư viện TK 
4 Quốc Hội Bộ luật hình sự 2010 Nhà xuất bản Thư viện Tham 
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CTQG. khảo 

5 Quốc Hội Bộ luật dân sự 2005 
Nhà xuất bản 

CTQG. 
Thư viện 

Tham 
khảo 

6 Quốc Hội 
Luật hôn nhân và 
gia đình 

2000 
Nhà xuất bản 

CTQG. 
Thư viện 

Tham 
khảo 

7 Quốc Hội Luật doanh nghiệp 2005 Nhà xuất bản 
CTQG. 

Thư viện Tham 
khảo 

8 Quốc Hội Bộ Luật lao động 2012 
Nhà xuất bản 

CTQG. 
Thư viện 

Tham 
khảo 

9 Quốc Hội 
Luật xử lý vi phạm 
hành chính 

2012 
Nhà xuất bản 

CTQG. 
Thư viện 

Tham 
khảo 

10 Quốc Hội Luật phòng chống 
tham nhũng 

2013 Nhà xuất bản 
CTQG. 

Thư viện Tham 
khảo 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giảng 
viên. 
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(6) Học phần:  Thực hành văn bản Tiếng Việt (2,0) 
 
1. Tên học phần: Thực hành văn bản tiếng Việt (Practice Vietnamese) 

- Mã số học phần: A05013. 
- Số tính chỉ học phần: 02 tín chỉ. 
- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết. 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa: Sư phạm và Nhân văn xã hội 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Xác định đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ của các nhân tố giao tiếp. 
4.1.2. Phân biệt chính xác các tiểu loại văn bản khoa học. 
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Đọc, hiểu chính xác thấu đáo các thuật ngữ, khái niệm khoa học. 
4.2.2. Vận dụng các khái niệm liên quan về giao tiếp, văn bản vào hoạt động thực tiễn (sinh 
hoạt, học tập, nghiên cứu khoa học và công việc). 
4.2.3. Chủ động, tự tin trong phân tích, tổng hợp tri thức khoa học. 
4.2.4. Sử dụng từ ngữ chính xác, phù hợp; biết tổ chức, sắp xếp nội dung văn bản logic khoa 
học. 
4.2.5. Có tư duy logic, vận dụng sáng tạo các Chủ đề Khoa học vào thực tiễn 
4.2.6. Biết nhận diện đúng, nhanh các lỗi trong văn bản. 
4.2.7. Vận dụng tốt kiến thức về tiếng để sửa chữa các loại lỗi trong văn bản. 
4.3. Thái độ 
Nâng cao tinh thần học tập, tích cực hoạt động giao tiếp. 
Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập. 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Quan hệ giao tiếp, phương 
pháp tiếp nhận văn bản khoa học, qui trình tạo lập một văn bản khoa học, thực hành viết văn 
bản khoa học, những lỗi thường gặp khi tạo lập văn bản khoa học. 
6. Cấu trúc nội dung học phần 

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

1.1 Nắm được khái niệm chung, mối quan hệ giữa 
giao tiếp - văn bản. 
1.2 Nhận diện và phân biệt được các phong cách 
VB 
1.3 Hiểu rõ đặc trưng, chức năng, công dụng của 
văn bản khoa học. 

4.1.1;4.1.2; 
4.2.2 

Vấn đề 2. Phương pháp tiếp nhận văn bản khoa học, thực hành. 
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Nội dung Mục tiêu 
2.1 Biết nhận diện đề tài, chủ đề và các thành tố 
giao tiếp của VBKH. 
2.2 Phát hiện chính xác, nhanh nhạy các nội dung 
cơ bản của VBKH.  
2.3 Nắm vững nội dung VBKH thông qua các 
hình thức tóm tắt VB. 
2.4 Làm chủ các thao tác trong quá trình diễn 
ngôn (thuyết trình, tổng thuật KH). 

4.1.2;4.2.2; 
4.2.3 

Vấn đề 3. Phương pháp tiếp nhận văn bản khoa học, thực hành. 
Nội dung Mục tiêu 

3.1 Định hướng đúng đối tượng, nội dung và mục 
đích giao tiếp của VB. 
3.2 Nắm vững các bước trong qui trình tạo lập 
VBKH (định hướng, lập đề cương, viết và liên kết 
đoạn, kiểm tra VB)..  
3.3 Hiểu rõ vai trò, chức năng, bản chất của lập 
luận và các phép  liên kết trong VB. 
3.4 Phân biệt được các loại đoạn văn, dạng đề 
cương VB. 

4.2.4;4.2.5; 
4.2.7 

Vấn đề 4. Những lỗi thường gặp khi tạo lập văn bản khoa học 
Nội dung Mục tiêu 

3.1 Thấy được nguyên nhân dẫn đến mắc lỗi khi 
xây dựng VB. 
3.2 Nắm vững qui cách dùng từ viết câu, dựng 
đoạn và chính tả trong tiếng Việt để sửa các lỗi 
khi kiểm tra VB. 

4.2.6;4.3.1; 
4.3.2 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 
7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 
tiểu luận 

Tự  nghiên 
cứu  Lý thuyết Bài tập 

Thảo 
luận 

1 3    6 9 
2 9    18 27 
3 12    24 36 
4 6    12 18 

Tổng 30    60 90 
7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 
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Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: 

Phòng chiếu, máy chiếu, internet. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
 - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  
- Tham dự thi kết thúc học phần.  
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 
9.1. Cách đánh giá 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 
1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự/tổng số tiết 5%  
2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài tập 

được giao 
10%  

3 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/thuyết minh/… 
- Được nhóm xác nhận có 
tham gia 

15%  

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

học phần 
- Thi viết (90 phút) 
- Bắt buộc dự thi 

50%  

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

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

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 
phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 
tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
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10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục 
đích 
sử 

dụng 
1 Nguyễn Minh 

Thuyết, 
Nguyễn Văn  
Hiệp 

Tiếng Việt thực 
hành (Q1) 

2004 Nhà xuất bản 
Giáo dục. 

Thư viện Học 

2 Bùi M. Toán, 
Lê A, Đỗ V. 
Hùng 

Tiếng Việt thực 
hành (Q2) 

2002 Nhà xuất bản 
Giáo dục. 

Thư viện Học 

3 Trần Ngọc 
Thêm 

Hệ thống liên kết 
văn bản tiếng Việt 

1985 Nhà xuất bản 
KHXH 

Thư viện Tham 
khảo 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giảng 
viên. 
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(7) Học phần: Sinh thái học môi trường (2,0) 
 
1. Tên học phần: Sinh thái học môi trường (Environmental ecology) 

- Mã số học phần: H06001. 
- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ. 
- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa: Tài nguyên- Môi trường. 

3. Học phần tiên quyết: Không 
4. Mục tiêu của học phần:  

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể: 
4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Xác định vai trò của sinh thái học môi trường. 
4.1.2. Phân tích mối liên hệ giữa sinh vật với môi trường. 
4.1.3. Phân tích các nguyên nhân chính gây mất đa dạng sinh học. 
4.1.4. Phân tích các nguyên nhân gây suy thoái môi trường. 
4.1.5. Phân biệt các loại chỉ thị sinh học đất, nước, không khí. 
4.1.6. Phân biệt diễn thế nguyên sinh & diễn thế thứ sinh. 
4.1.7. Phân tích mối quan hệ giữa suy thoái môi trường & diễn thế sinh thái.  
4.1.8. Các Chủ đề về môi trường đất, môi trường nước tại Việt Nam. 
4.1.9. Xác định vai trò, đặc điểm của hệ sinh thái đô thị, đô thị sinh thái. 
4.1.10. Xác định vai trò, đặc điểm của hệ sinh thái môi trường nông thôn. 
4.1.11. Phân tích các chủ đề môi trường nông thôn. 
4.1.12. Phân biệt các phân vùng sinh thái nông nghiệp Việt Nam. 
4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Ứng dụng của các nguyên lý sinh thái trong bảo vệ môi trường. 
4.2.2. Vẽ & phân tích các chu trình sinh địa hóa chủ yếu. 
 4.2.3. Lựa chọn sinh vật chỉ thị cho từng thành phần môi trường. 
4.2.4. Đề xuất các biện pháp nhằm bảo tồn các nguồn gen quý hiếm, có nguy cơ bị tuyệt 
chủng. 
4.2.5. Đề xuất biện pháp giải quyết các chủ đề môi trường của đô thị. 
4.3. Thái độ: 
4.3.1. Có thái độ tích cực trong việc vận dụng các kiến thức của học phần vào các môn học 
khác. 
4.3.2 Ý thức được trách nhiệm tích lũy kiến thức để góp phần bảo vệ môi trường ở khu vực 
mình đang sinh sống cũng như góp phần bảo vệ các nguồn gen quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt 
chủng. 
5. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Sinh thái học môi 
trường: giới thiệu một số hệ sinh thái điển hình liên quan đến bảo vệ môi trường; Chỉ thị sinh 
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thái môi trường; Đa dạng của sinh học và tuyệt chủng; Ô nhiễm môi trường và các hệ quả hệ 
sinh thái.  
6. Cấu trúc nội dung học phần: Lý thuyết và thực hành 

Vấn đề 1. Các khái niệm chung 
Nội dung Mục tiêu 

1.1 Các khái niệm chung  
1.2 Các phân môn của sinh thái môi trường  
1.3 Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của sinh 
thái môi trường 
1.4 Phương pháp nghiên cứu của sinh thái môi 
trường 

4.1, 4.2, 4.3 

Vấn đề 2. Các nguyên lý sinh thái và ứng dụng trong môi trường 
Nội dung Mục tiêu 

2.1 Sinh vật với môi trường 
2.2 Sinh thái quần thể 
2.3 Sinh thái quần xã 
2.4 Hệ sinh thái 

4.1, 4.2, 4.3 

Vấn đề 3. Các chu trình tuần hoàn sinh địa hóa 
Nội dung Mục tiêu 

3.1 Các khái niệm chung 
3.2 Cấu trúc của các chu trình sinh địa hóa 
3.3 Các chu trình sinh địa hóa  

4.1, 4.2, 4.3 

Vấn đề 4. Đa dạng sinh học 
Nội dung Mục tiêu 

4.1 Các khái niệm chung 
4.2 Hiện trạng suy giảm đa dạng sinh học ở Việt 
Nam & thế giới, nguyên nhân và biện pháp khắc 
phục 

4.1, 4.2, 4.3 

Vấn đề 5. Chỉ thị môi trường sinh thái 
Nội dung Mục tiêu 

5.1 Các khái niệm cơ bản 
5.2 Phương pháp chọn lựa sinh vật chỉ thị  
5.3 Phân loại chỉ thị sinh học 

4.1, 4.2, 4.3 

Vấn đề 6. Suy thoái môi trường & diễn thế sinh thái 
Nội dung Mục tiêu 

6.1 Suy thoái môi trường (STMT) 
6.2 Diễn thế sinh thái 
6.3 Mối quan hệ giữa STMT & diễn thế sinh thái 

4.1, 4.2, 4.3 

Vấn đề 7. Sinh thái môi trường đất, nước 
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Nội dung Mục tiêu 
7.1 Sinh thái môi trường đất  
7.2 Sinh thái môi trường nước 

4.1, 4.2, 4.3 

Vấn đề 8. Sinh thái đô thị & đô thị sinh thái 
Nội dung Mục tiêu 

7.1 Khái niệm về hệ sinh thái (HST) đô thị  
7.2 Đặc điểm, cấu trúc & chức năng của HST đô 
thị 
8.3 Đô thị sinh thái, đặc điểm & các nguyên tắc 
xây dựng đô thị sinh thái 
8.4 Đô thị hóa & hệ quả của quá trình đô thị hóa 
8.5 Một số Chủ đề cấp bách trong đô thị & hướng 
giải quyết 

4.1, 4.2, 4.3 

Vấn đề 9. Sinh thái đô thị & đô thị sinh thái 
Nội dung Mục tiêu 

9.1 Đặc trưng chủ yếu của sinh thái môi trường 
(STMT) nông thôn 
9.2 Cấu trúc & chức năng của sinh thái môi 
trường nông thôn  
9.3 Phân vùng sinh thái nông nghiệp Việt Nam 

4.1, 4.2, 4.3 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 
7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 
tiểu luận 

Tự  
nghiên 

cứu  Lý thuyết Bài tập 
Thảo 
luận 

1 3    6 9 
2 3    6 9 
3 3    6 9 
4 3    6 9 
5 3    6 9 
6 4    8 12 
7 4    8 12 
8 4    8 12 
9 3    6 9 

Tổng 30    60 90 
7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 
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Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: 

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

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
  Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
  Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả. 
  Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
  Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
  Tham dự thi kết thúc học phần. 
  Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
9.1. Cách đánh giá 

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

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số Mục tiêu 

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

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

10% 4.1, 4.2 

3 Điểm bài tập nhóm 
- Báo cáo 
- Được nhóm xác nhận có tham 
Gia 

10% 4.1, 4.2 

4 Điểm kiểm tra giữa kỳ - Thi viết (45 phút) 20% 4.1, 4.2 

5 
Điểm  thi  kết  thúc học 
phần 

- Thi viết (60 phút) 
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 
100% giờ thực hành 
- Bắt buộc dự thi 

50% 
4.1, 4.2, 

4.3 

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

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

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 
phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 
tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 
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Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục 
đích 
sử 

dụng 

1 Lê Huy Bá 
Sinh thái môi 
trường học cơ 
bản 

2005 
NXB Đại học 

quốc gia 
HCM. 

Thư viện Học 

2 
Lê Huy Bá, 
Lâm Minh 
Triết 

Sinh thái môi 
trường ứng dụng 

2005 
NXB Khoa 

học Kỹ thuật 
Thư viện Học 

3 Lê Văn Khoa Khoa học môi 
trường 

2004 Nhà xuất bản 
Giáo dục 

Thư viện Tham 
khảo 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giảng 
viên. 
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(08) Học phần:  Logic học đại cương (2,0) 
 

1. Tên học phần: Logic học đại cương (General Logics) 
- Mã số học phần: A05014. 
- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ.  
- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học.  

2. Đơn vị phụ trách học phần:  
 - Khoa: Sư phạm và Nhân văn xã hội 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 
4. Mục tiêu của học phần:  
4.1. Kiến thức:  

Người học nắm bắt được những quy luật và hình thức của tư duy chính xác, góp phần 
nâng cao trình độ tư duy, tạo thói quen suy nghĩ khoa học. 
4.2. Kỹ năng: 

Giúp sinh viên nâng cao tư duy chính xác vận dụng trong học tập,nghiên cứu.  
4.3. Thái độ: Nghiêm túc trong lập luận.  
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần gồm 06 chương. Chương một nghiên cứu đối 
tượng, lịch sử phát triển và ý nghĩa logic học. Từ chương 2 nghiên cứu khái niệm, phán đoán, 
suy luận, giả thuyết, chứng minh, bác bỏ và các quy luật cơ bản của tư duy. 
6. Cấu trúc nội dung học phần:  

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

Nội dung Mục tiêu 
1.1 Thuật ngữ Logic 
1.2 Logic học là gì ? 
1.3 Đối tượng nghiên cứu của Logic học 
1.4 Logic hình thức và Logic biện chứng 
1.5 Lịch sử phát triển của Logic học. 
1.6 Ý nghĩa của việc nghiên cứu Logic học 

4.1, 4.2, 4.3 

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

2.1 Khái niệm là gì? 
2.2 Hình thức ngôn ngữ biểu thị khái niệm 
2.3 Kết cấu logic của khái niệm 
2.4 Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của khái 
niệm. 
2.5 Các loại khái niệm 
2.6 Quan hệ giữa các khái niệm 
2.7 Các phép logic xử lý khái niệm. 

4.1, 4.2, 4.3 
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Vấn đề 3. Phán đoán   
Nội dung Mục tiêu 

3.1 Phán đoán là gì? 
3.2 Phán đoán và câu. 
3.3 Phân loại phán đoán (phán đoán đơn, phán 
đoán phức)  

4.1, 4.2, 4.3 

Vấn đề 4. Suy luận   
Nội dung Mục tiêu 

4.1 Suy luận là gì ? 
4.2 Kết cấu logic của suy luận. 
4.3 Phân loại suy luận (suy luận diễn dịch, suy 
luận quy nạp 

4.1, 4.2, 4.3 

Vấn đề 5. Giả thuyết, chứng minh, bác bỏ   
Nội dung Mục tiêu 

5.1 Giả thuyết  
5.2 Chứng minh 
5.3 Bác bỏ 

4.1, 4.2, 4.3 

Vấn đề 6. Các quy luật cơ bản của tư duy 
Nội dung Mục tiêu 

5.1 Quy luật đồng nhất 
5.2 Quy luật phi mâu thuẫn 
5.3 Quy luật gạt bỏ cái thứ ba 
5.4 Quy luật lý do đầy đủ. 

4.1, 4.2, 4.3 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 
7.1 Lịch trình chung 

Chủ đề  
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 
tiểu luận 

Tự  nghiên 
cứu  Lý thuyết Bài tập 

Thảo 
luận 

1 2    4 6 
2 7    14 21 
3 7    14 21 
4 7    14 21 
5 7    14 21 

Tổng 30    60 90 
7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: 
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Phòng chiếu, máy chiếu, internet. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên:  

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:  
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.  
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
- Tham dự thi kết thúc học phần.  
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
 9.1. Cách đánh giá  
TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 
1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 
2 Điểm kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra viết trên lớp 40% 

3 
Điểm thi kết thúc học 
phần 

- Thi viết ( 60 phút) 
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết. 
- Bắt buộc dự thi.  

50% 

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

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

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 
phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 
tác học vụ của Trường.  

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục 
đích sử 
dụng 
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1 Hoàng Chúng Logic học phổ 
thông 

1994 Nhà xuất bản 
Giáo dục 

Thư viện Học 

2 Vương Tất Đạt Logic học đại 
cương 

1998 NXB ĐHQG 
Hà Nội 

Thư viện Học 

3 Tô Duy Hợp, 
Nguyễn Anh 
Tuấn 

Logic học 1997 Nhà xuất bản 
Đồng Nai 

Thư viện Tham 
khảo 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giảng 
viên. 
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(9) Học phần: Tiếng Anh 1 (3,0) 
 
1. Tên học phần: Tiếng Anh 1 (English 1) 

- Mã số học phần: F05010. 
- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ. 
- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết và 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa: Ngoại ngữ 

3. Điều kiện tiên quyết: Không. 
4. Mục tiêu của học phần: 

4.1. Kiến thức: 
    4.1.1. Nắm vững các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp. 
    4.1.2. Hiểu được các thì cơ bản như thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, thì hiện tại tiếp 

diễn. 
   4.1.3. Nắm được các từ vựng và các cụm từ về cảm giác, công việc hằng ngày, nghề 

nghiệp, ngoại hình… 
4.2. Kỹ năng: 

4.2.1. Có khả năng mô tả được các hoạt động, công việc hằng ngày, ngoại hình, kế 
hoạch và hoạt động cho tương lai (nói, viết). 

4.2.2. Dùng đúng các thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn và thì hiện tại tiếp diễn. 
4.2.3. Có khả năng phân tích sự khác biệt của thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. 

4.3 Thái độ: 
4.3.1. Phát huy khả năng tự học của người học và tinh thần hợp tác nhóm có hiệu quả. 
4.3.2. Nghiêm túc tìm hiểu tài liệu và có sự yêu thích tìm hiểu thêm những kiến thức 

khác có liên quan đến môn học này. 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp cho sinh viên từ vựng, cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh 
để sinh viên có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh trong những tình huống cơ bản. Ngoài ra, 
sinh viên còn được thực hành nghe, nói và viết những tình huống tiếng Anh cơ bản, thông 
dụng trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt trình độ A1 theo 
khung tham chiếu Châu Âu. 
6. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Nội dung Mục tiêu 
Vấn đề 1: Leisure and lifestyle. 4.1.1-3; 

4.2.1-3; 
4.3.1-2. 

Vấn đề 2: Important first. 4.1.1-3; 
4.2.1-3; 
4.3.1-2. 
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Vấn đề 3: At rest, at work. 4.1.1-3; 
4.2.1-3; 
4.3.1-2. 

Vấn đề 4: Special occasions. 4.1.1-3; 
4.2.1-3; 
4.3.1-2. 

Vấn đề 5: Appearances. 4.1.1-3; 
4.2.1-3; 
4.3.1-2. 

Vấn đề 6: Time off. 4.1.1-3; 
4.2.1-3; 
4.3.1-2. 

Vấn đề 7: Ambitions and dreams. 4.1.1-3; 
4.2.1-3; 
4.3.1-2. 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 
7.1 Lịch trình chung 

Vấn đề  
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực hành, 

thực tập, 
tiểu luận 

Tự  nghiên 
cứu  Lý thuyết Bài tập 

Thảo 
luận 

1 6    12 18 
2 6    12 18 
3 6    12 18 
4 6    12 18 
5 6    12 18 
6 6    12 18 
7 9    18 27 

Tổng 45    90 135 
7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 
Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo điều 
kiện sau: 

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

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:  
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.  
- Thực hiện đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.  
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
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- Tham dự thi kết thúc học phần.  
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
9.1. Cách đánh giá 
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần. Số tiết tham dự học/tổng số tiết. 5% 
4.1.1-3; 
4.2.1-3, 
4.3.1-2. 

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

5% 
4.1.1-3; 
4.2.1-3; 
4.3.1-2. 

3 Điểm bài tập nhóm. 
- Báo cáo/thuyết minh/... 
- Được nhóm xác nhận có tham 
gia. 

10% 
4.1.1-3; 
4.2.1-3; 
4.3.1-2. 

4 
Điểm kiểm tra giữa 

kỳ. 
- Nghe - viết. 10% 

4.1.1-3 
4.2.1-3; 
4.3.1-2. 

5 
Điểm kiểm tra đánh 

giá cuối kỳ. 
- Nghe - viết. 20% 

4.1.1-3 
4.2.1-3; 
4.3.1-2. 

6 Điểm thi kết thúc học 
phần. 

- Thi nghe – viết. 50% 
4.1.1-3; 
4.2.1-3; 
4.3.1-2. 

9.2. Cách tính điểm 
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 
phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 
tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 
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Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục 
đích 
sử 

dụng 
1 Sarah 

Cunningham, 
Peter Moor 

New Cutting Edge 
– Pre-Intermediate, 

2010 Nhà xuất bản 
Pearson 
Longman. 

Thư viện Học 

2 Anne Taylor Target TOEIC, 2007 NXB Trẻ Thư viện Học 
3 Anne Taylor & 

Casey 
Malarcher 

Starter TOEIC 2007 Nhà xuất bản 
Compass 
Media Inc. 

Thư viện Tham 
khảo 

4 Lin Lougheed Longman 
preparation series 
for the New 
TOEIC test 

2008 Nhà xuất bản 
Longman. 

Thư viện Tham 
khảo 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên tự đọc tài liệu theo hướng dẫn của Giáo viên trên lớp sau mỗi buổi học. 
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(10) Học phần: Tiếng Anh 2 (3,0) 
 

1. Tên học phần: Tiếng Anh 2 (English 2) 
- Mã số học phần: F05011. 
- Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ. 
- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa: Ngoại ngữ 

3. Điều kiện tiên quyết: F05010. 
4. Mục tiêu của học phần 

4.1 Kiến thức 
4.1.1 Giúp sinh viên biết cách sử dụng đúng mạo từ và tự định lượng; biết cách hỏi và 
chỉ đường. 
4.1.2 Sinh viên biết cách sử dụng các điểm ngữ pháp vừa học và biết các cấu trúc để  
nói trong khi thảo luận. 
4.1.3 Sinh viên có khả năng sử dụng đúng used to, thì quá khứ tiếp diễn và biết cách 
mô tả về một tai nạn nào đó. 

4.2 Kỹ năng 
4.2.1 Sinh viên biết cách dùng các điểm ngữ pháp vừa học, nắm được các từ vựng về 
vấn đề sở thích và có thể nói nêu lên ý kiến của mình khi thảo luận. 
4.2.2 Giúp sinh viên biết cách sử dụng thể bị động và biết các mẫu câu khi thảo luận 
đưa ra lời đề nghị. 
4.2.3 Sinh viên biết cách dùng các điểm ngữ pháp vừa học, biết được cách mô tả tính 
cách con người. 
4.2.4 Giúp sinh viên biết cách dùng các điểm ngữ pháp vừa học và biết cách kể 
chuyện. 
4.2.5 Cung cấp từ vựng về tiền bạc, cách thức thanh toán… 

4.3 Thái độ 
4.3.1 Nâng cao tinh thần học tập, tích cực giao tiếp bằng tiếng anh. 
4.3.2 Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 
Học phần cung cấp cho người học kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) về các vấn 

đề như: văn hóa và đất nước, sức khỏe, sở thích, tính cách con người, tiền bạc… 
6. Nội dung học phần 

Vấn đề 1. Đất nước và văn hóa 
Nội dung Mục tiêu 

1.1 Giới thiệu cách dùng mạo từ; từ định lượng 
khi dùng với danh từ đếm được và không đếm 
được. 
1.2 Hướng dẫn sinh viên cách hỏi đường và chỉ 
đường. 

4.1.1;4.3.1; 
4.3.2 
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1.3 Hướng dẫn sinh viên thực hành ngữ âm (giọng 
điệu lịch sự). 

Vấn đề 2. Cũ và mới 
Nội dung Mục tiêu 

2.1 Giới thiệu cách dùng các động từ khiếm 
khuyết và trạng từ chỉ sự tiên đoán (may, might, 
will, definitely…). 
2.2 Giới thiệu thì hiện tại đơn khi dùng sau if, 
when, before và các từ chỉ thời gian khác. 
2.3 Hướng dẫn sinh viên thực hành ngữ âm (dấu 
nhấn trong danh từ ghép). 

4.1.3;4.3.1; 
4.3.2 

Vấn đề 3. Sức khỏe 
Nội dung Mục tiêu 

3.1 Giới thiệu cách sử dụng used to và thì quá khứ 
tiếp diễn.  
3.2 Cung cấp từ vựng về sức khỏe và tai nạn. 3.3 
Hướng dẫn cách dùng từ chỉ thời gian trong văn 
miêu tả. 

4.1.3;4.3.1; 
4.3.2 

Vấn đề 4. Sở thích 
Nội dung Mục tiêu 

4.1 Giới thiệu danh động từ sau các động từ chỉ ý 
thích hoặc không thích 
4.2 Giúp sinh viên phân biệt cách dùng like doing 
và would like to do 
4.3 Cung cấp từ vựng về vấn đề sở thích 

4.2.1;4.3.1 
4.3.2 

Vấn đề 5. Các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới  
Nội dung Mục tiêu 

5.1 Giới thiệu thể bị động thì hiện tại đơn và quá 
khứ đơn. 
5.2 Cung cấp từ vựng về các vật dụng hằng ngày 
và các vật dụng mang theo khi đi du lịch ở rừng.  

4.2.2;4.3.1; 
4.3.2 

Vấn đề 6. Mô tả tính cách con người 
Nội dung Mục tiêu 

6.1 Giới thiệu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với 
how long, for, since.  
6.2 So sánh thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và thì 
hiện tại hoàn thành. 
6.3 Cung cấp từ vựng mô tả tính cách con người. 

4.2.3;4.3.1; 
4.3.2 

Vấn đề 7. Tiền bạc 
Nội dung Mục tiêu 
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7.1 Giới thiệu thì quá khứ hoàn thành  
7.2 Giới thiệu cách dùng các từ chỉ thời gian: 
already, just, never…before 
7.3 Hướng dẫn cách kể chuyện từ tranh 
7.4 Cung cấp từ vựng về tiền bạc, cách thức thanh 
toán… 

4.2.3;4.3.1; 
4.3.2 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 
7.1 Lịch trình chung 

Vấn đề  
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 
Tổng Lên lớp Thực hành, 

thực tập  
Tự  nghiên 

cứu  L.Thuyết Bài tập T.Luận 
1 6    12 18 
2 6    12 18 
3 7    14 21 
4 5  2  14 21 
5 7    14 21 
6 6    14 21 
7 6    12 18 

Tổng cộng 43  2  90 135 
7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 

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

Phòng chiếu, máy chiếu, các mẫu vật làm ví dụ 
8.Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  
- Tham dự thi kết thúc học phần.  
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 
9.1 Cách đánh giá 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 
1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự/tổng số 

tiết 
10% 4.3 

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

10% 4.1;4.2;4.3 

3 Điểm bài tập nhóm -Báo cáo/thuyết minh/… 
-Được nhóm xác nhận có 
tham gia 

5% 4.1;4.2;4.3 
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4 Điểm thực hành/ thực 
tập 

-Báo cáo/kỹ năng,kỹ xảo 
thực hành/…. 
Tham gia 100% số giờ 

10% 4.2.1 đến 4.2.5 

5 Điểm kiểm tra giữa kỳ -Bài tập nhóm (60 phút) 15% 4.1.1 đến 
4.2.5; 

6 Điểm thi kết thúc học 
phần 

-Thi viết (90 phút) 
-Tham gia đủ 80% số tiết 
lý thuyết và 100% giờ 
thực hành 
-Bắt buộc dự thi 

50% 4.1;4.2;4.3 

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

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

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 
phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 
tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục 
đích 
sử 

dụng 

1 
Sarah 
Cunningham, 
Peter Moor 

New Cutting Edge 
– Pre-Intermediate, 

2010 

Nhà xuất 
bản 
Pearson 
Longman. 

Thư 
viện 

Học 

2 
Anne Taylor Target TOEIC, 

2007 
NXB Trẻ Thư 

viện 
Học 

3 Anne Taylor & Starter TOEIC 2007 Nhà xuất Thư Tham 
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Casey 
Malarcher 

bản 
Compass 
Media Inc. 

viện khảo 

4 

Lin Lougheed Longman 
preparation series 
for the New 
TOEIC test 

2008 
Nhà xuất 
bản 
Longman. 

Thư 
viện 

Tham 
khảo 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên tự đọc tài liệu theo hướng dẫn của Giáo viên trên lớp sau mỗi buổi học. 
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(11) Học phần:  Tiếng Anh 3 (3,0) 
 
1. Tên học phần: Tiếng Anh 3 (English 3) 

- Mã số học phần: F05012. 
- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ. 
- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa: Ngoại Ngữ. 

3. Điều kiện tiên quyết: F05011. 
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Giúp sinh viên sử dụng đúng thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn để mô tả hoạt 
động hẳng ngày của mình. 

4.1.2. Sinh viên biết sử dụng đúng thì quá khứ đơn, đọc đúng ‘ed’ của động từ ở thì 
quá khứ và sử dụng đúng trạng ngữ chỉ thời gian với at, in, on và ago. 

4.1.3. Sinh viên sử dụng đúng các cụm từ trong phần kiến thức trong giao tiếp (nói, 
viết), nghe hiểu và phát âm đúng những cụm từ đó. 

4.1.4. Sinh viên sử dụng đúng thể bị động và tính từ tận cùng bằng “-ed’ và “-ing”. 
4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Sinh viên sử dụng đúng thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp 
diễn. Mô tả một người mà mình ngưỡng mộ. Viết lý lịch bằng tiếng Anh. 

4.2.2. Giúp sinh viên vạch chiến lược phát triển kỹ năng trả lời câu hỏi trong phỏng 
vấn, cách viết thư xin việc. 

4.2.3. Giúp sinh viên hiểu và cư xử đúng trong giao tiếp. 
4.3. Thái độ 

4.3.1. Nâng cao tinh thần học tập, tích cực giao tiếp bằng tiếng anh. 
4.3.2. Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần cung cấp cho sinh viên từ vựng, cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh để 

sinh viên có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh trong những tình huống cơ bản. Ngoài ra, sinh 
viên còn được thực hành nghe, nói và viết những tình huống tiếng Anh cơ bản, thông dụng 
trong cuộc sống hằng ngày. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt trình độ A2 theo khung 
tham chiếu châu Âu. 
6. Nội dung học phần 

Vấn đề 1: All about you 
 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

1.1 Hiểu và sử dụng đúng thì hiện tại đơn và hiện tại 
tiếp diễn. 

3 4.1.1;4.3.1; 
4.3.2 

1.2 Từ mới liên quan đến mô tả hoạt động hằng 
ngày. 

3 4.1.1;4.3.1; 
4.3.2 

Vấn đề 2 Memory   
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 Nội dung Số tiết Mục tiêu 
2.1 Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn, mô tả 

những hoạt động trong thời thơ ấu. 
2 4.1.2;4.3.1; 

4.3.2 
2.2 Cách phát âm ‘-ed’ của động từ ở quá khứ. 2 4.1.2;4.3.1; 

4.3.2 
2.3 Thực hành hoạt động liên quan đến sở thích 

(nghe, nói, viết). 
2 4.1.2;4.3.1; 

4.3.2 
Vấn đề 3 Around the world   

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 
3.1 Từ vựng miêu tả tỉnh và thành phố. 2 4.1.3;4.3.1; 

4.3.2 
3.2 Cách phát âm của âm /e/ 1 4.1.3;4.3.1; 

4.3.2 
3.3 Sử dụng các kiến thức trên trong các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết để thiết kế tour du lịch và đặt 
vé máy bay. 

3 4.1.3;4.3.1; 
4.3.2 

Vấn đề 4 Life stories   
 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

4.1 Thì hiện tại hoàn thành với for, since và thì hiện 
tại hoàn thành tiếp diễn. 

2 4.2.1;4.3.1 
4.3.2 

4.2 Strong form và weak form của “have to”. 1 4.2.1;4.3.1 
4.3.2 

4.3 Phân tích sự khác biệt của thì hiện tại hoàn thành 
và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. 

1 4.2.1;4.3.1 
4.3.2 

4.4 Viết lý lịch bằng tiếng Anh và nói về người 
mình ngưỡng mộ. 

2  

Vấn đề 5 Success   
 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

5.1 Thì tương lai đơn, mệnh đề if, when. 2 4.2.2;4.3.1; 
4.3.2 

5.2 Từ vựng mô tả công việc. 2 4.2.2;4.3.1; 
4.3.2 

5.3 Viết thư và phỏng vấn xin việc. 2  
Vấn đề 6 In the media   

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 
6.1 Thể bị động và tính từ tận cùng bằng “-ed’ và “-

ing”. 
3 4.1.4;4.3.1; 

4.3.2 
6.2 Từ vựng liên quan đến TV và radio. 3 4.1.4;4.3.1; 
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4.3.2 
Vấn đề 7 Socialising   

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 
7.1 Thể hiện yêu cầu một cách lịch sự, dùng will để 

đưa ra quyết định. 
2 4.2.3; 

4.3.1;4.3.2 
7.2 Từ vựng liên quan đến thể hiện hành vi trong 

các hoạt động xã hội. 
2 4.2.3; 

4.3.1;4.3.2 
7.3 Cho lời khuyên làm thế nào để cư xử đúng trong 

giao tiếp. 
2 4.2.3; 

4.3.1;4.3.2 
7. Phương pháp giảng dạy 

Diễn giảng và học tập hợp tác. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  
- Tham dự thi kết thúc học phần.  
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 
9.1. Cách đánh giá 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 
1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự/tổng số tiết 10% 4.3 
2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài tập 

được giao 
10% 4.1;4.2;4.3 

3 Điểm bài tập nhóm -Báo cáo/thuyết minh/… 
-Được nhóm xác nhận có 
tham gia 

5% 4.1;4.2;4.3 

4 Điểm thực hành/ thực 
tập 

-Báo cáo/kỹ năng,kỹ xảo 
thực hành/…. 
Tham gia 100% số giờ 

10% 4.1 đến 4.3 

5 Điểm kiểm tra giữa kỳ -Bài tập nhóm (60 phút) 15% 4.1 đến 4.2 
 

6 Điểm thi kết thúc học 
phần 

-Thi viết (90 phút) 
-Tham gia đủ 80% số tiết lý 
thuyết và 100% giờ thực 
hành 
-Bắt buộc dự thi 

50% 4.1;4.2;4.3 

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

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  
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- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 
phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 
tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4,9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục 
đích sử 
dụng 

1 
Sarah 
Cunningham, 
Peter Moor 

New Cutting Edge – 
Pre-Intermediate, 

2010 
Pearson 
Longman. 

Thư viện Học 

2 
Liz and John 
Soars 

New Headway – 
Intermediate -3rd 
Ed.).,Student’s 
Book & Workbook 

2007 NXB Trẻ Thư viện Học 

3 Lin Lougheed 

Longman 
preparation series 
for the New TOEIC 
test 

2008 Longman. Thư viện 
Tham 
khảo 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận đầy đủ theo yêu cầu 
của giảng viên. 
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(12) Học phần: Đại số tuyến tính (2,0) 
 
1. Tên học phần: Đại số tuyến tính (Linear Algebra) 

- Mã số học phần: A05030.  
- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ. 
- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần:  
- Khoa Sư phạm và Nhân văn xã hội 

3. Điều kiện tiên quyết: Không. 
4.Mục tiêu của học phần: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể: 
4.1. Kiến thức: 

4.1.1. Có được các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính như ma trận, định thức. 
4.1.2. Có được các kiến thức về hệ phương trình tuyến tính. 
4.1.3. Có được các kiến thức về không gian vector. 

4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Vận dụng những kiến thức từng môn học phục vụ cho công việc và nghiên cứu sau 
này. 
4.2.2. Vận dụng được kiến thức đã học để sử dụng vào thực tế công việc.  
4.2.3. Khai thác thông tin tài liệu liên quan từ internet, sách, báo... 

4.3. Thái độ 
4.3.1. Nâng cao tinh thần học tập, tích cực giải quyết hiện tượng sự vật. 
4.3.2. Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập và lao động sản xuất. 
4.3.3. Chủ động, sáng tạo trong học tập và lao động sản xuất. 

5. Mô tả tóm tắt học phần  
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và ứng dụng về: ma trận, 

định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vector nhằm giúp người học phát triển khả 
năng tư duy logic, giải quyết các bài toán liên quan đến chuyên ngành. 
6. Mục tiêu dạy học của các chủ đề   
Vấn đề 1: Ma trận - Định thức 

Nội dung Mục tiêu 
1.1. Tập hợp, mệnh đề. 
1.2. Ma trận và các phép toán trên ma trận. 
1.3. Định thức và các tính chất cơ của định thức, 
công thức Laplace. 

4.1.1; 4.2.1; 4.2.2; 
4.2.3 4.3.1; 4.3.2; 
4.3.3. 

Vấn đề 2: Hệ phương trình tuyến tính 
Nội dung Mục tiêu 

2.1. Các khái niệm về hệ phương trình tuyến tính. 
2.2. Ma trận nghịch đảo – Hệ Cramer. 

4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 
4.2.3 4.3.1; 4.3.2; 
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Nội dung Mục tiêu 
2.3.  Hạng của ma trận – Phương pháp Gauss. 4.3.3. 

Vấn đề 3: Không gian vector 
Nội dung Mục tiêu 

3.1.  Khái niệm không gian vector, không gian 
con. 
3.2.   Cơ sở - Tọa độ. 
3.3.   Hạng của hệ vector. 

4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 
4.2.3 4.3.1; 4.3.2; 
4.3.3. 

7. Hình thức tổ chức dạy – học 
7.1. Lịch trình chung: 

Vấn đề  
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp Thực 
hành, thực 

tập  

Tự  
nghiên 

cứu  
Lý 

thuyết 
Bài tập Thảo 

luận 
1 5 2 1  20 28 
2 8 3 2  20 33 
3 5 2 2  20 29 

Tổng 18 7 5  60 90 
7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 
Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo điều 
kiện sau: 

Phòng chiếu, máy chiếu, internet. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  
- Tham dự thi kết thúc học phần.  
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 
9.1 Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 
Trọng số 

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

tốt, tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm danh 5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm 
vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập 
nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 
tập… 

5 
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3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 
4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 
5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, thực 

hành 
30 

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

50 

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

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4,9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục 
đích 
sử 

dụng 

1 
Nguyễn Đình 
Trí 

Bài tập toán cao cấp 
tập I 

2000 Giáo dục  Thư viện Học 

2 
Nguyễn Thị 
Linh 

Giáo trình Đại số 
tuyến tính B 

2014 ĐHKG Thư viện Học 

3 Lê Tuấn Hoa  
Đại số tuyến tính qua 
các ví dụ & bài tập 

2006 ĐHQGHN Thư viện Học 

4 Đậu Thế Cấp  Đại số tuyến tính 2008 Giáo dục Thư viện Học 
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5 
Mỵ Vinh 
Quang  

Đại số đại cương 2001 
ĐHSP 
TPHCM 

Thư viện Học 

6 
Jean Marie 
Monier 

Đại số tập 1,2 1997 Giáo dục Thư viện Học 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận đầy đủ theo yêu cầu 
của giảng viên. 
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(13) Học phần: Giải tích (3,0) 
 
1.Tên học phần: Giải tích (Analytics) 

- Mã số học phần: A05026.  
- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ 
- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết, 90 tiết tự học. 

2.Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa: Sư phạm và Nhân văn xã hội. 

3.Điều kiện tiên quyết: Không. 
4.Mục tiêu của học phần: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể: 
4.1. Kiến thức: 

4.1.1. Có kiến thức cơ bản về môn học giải tích: khái niệm về giới hạn, hàm số, dãy số...  
4.1.2. Có kiến thức phép tính vi phân hàm một biến: đạo hàm vi phân cấp 1 và cấp cao. 
4.1.3. Có kiến thức về phép tính tích phân hàm 1 biến: nguyên hàm, tích phân bất định, tích 

phân xác định... 
4.1.4. Có hiểu biết về hàm nhiều biến: giới hạn và tính liên tục, đạo hàm riêng và vi phân 

toàn phần. 
4.1.5. Có kiến thức về phương trình vi phân: phương trình vi phân cấp 1 và phương trình vi 

phân cấp hai, hệ phương trình vi phân. 
4.2. Kỹ năng: 

4.2.1. Vận dụng những kiến thức từ môn học phục vụ cho công việc, học tập và nghiên cứu 
sau này. 

4.2.2. Vận dụng được kiến thức đã học để sử dụng vào thực tế công việc sau này. 
4.2.3. Khai thác thông tin tài liệu liên quan từ internet. 

4.3. Thái độ: 
   4.3.1. Nâng cao tinh thần học tập, tích cực giải quyết hiện tượng sự vật. 
   4.3.2. Phát triển tinh thần hợp tác trong học tập và lao động sản xuất. 
   4.3.3. Chủ động, sáng tạo trong học tập và lao động sản xuất. 

5. Cấu trúc nội dung 
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và một phần nâng cao phù hợp 

với ngành học về các nội dung: phép tính vi phân, tích phân của hàm một biến. Phép tính vi 
phân hàm nhiều biến, ứng dụng vào hình học; phương trình vi phân. Nhằm rèn luyện cho 
người học khả năng tư duy logic, khả năng phân tích định lượng cũng như giải quyết các bài 
toán liên quan đến chuyên ngành. 
6. Nội dung học phần 
Vấn đề 1: Giới hạn 

Nội dung Mục tiêu 
1.1. Hàm số, các khái niệm về hàm số, dãy số, 
giới hạn dãy số. 

4.1.1; 4.2.1; 4.2.2; 
4.2.3; 4.3.1; 4.3.2; 
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1.2. Vô cùng bé, vô cùng lớn.  
1.3. Giới hạn hàm số, hàm liên tục. 

4.3.4 

Vấn đề 2: Phép tính vi phân hàm một biến 
Nội dung Mục tiêu 

2.1. Đạo hàm và vi phân cấp 1. 
2.2. Đạo hàm và vi phân cấp cao. 
2.3. Ứng dụng. 

4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 
4.2.3; 4.3.1; 4.3.2; 
4.3.4 

Vấn đề 3: Phép tính tích phân hàm một biến 
Nội dung Mục tiêu 

3.1. Nguyên hàm và tích phân bất định. 
3.2. Tích phân xác định và ứng dụng. 
3.3. Tích phân suy rộng. 

4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 
4.2.3; 4.3.1; 4.3.2; 
4.3.4 

Vấn đề 4: Hàm nhiều biến 
Nội dung Mục tiêu 

4.1. Giới hạn và tính liên tục.  
4.2. Đạo hàm riêng và vi phân toàn phần. 
4.3. Ứng dụng của phép tính vi phân hàm nhiều 
biến. 

4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 
4.2.3; 4.3.1; 4.3.2; 
4.3.4 

Vấn đề 5: Phương trình vi phân 
Nội dung Mục tiêu 

5.1. Các khái niệm về phương trình vi phân, ví 
dụ minh họa. 
5.2. Phương trình vi phân cấp một. 
5.3. Phương trình vi phân cấp hai. 
5.4. Hệ phương trình vi phân. 
 5.5. Ứng dụng. 

4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 
4.2.3; 4.3.1; 4.3.2; 
4.3.4 

7. Hình thức tổ chức dạy-học 
7.1. Lịch trình chung: 

Vấn đề  
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp Thực hành, thực 
tập  

Tự  
nghiên 

cứu  Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

1 3 2 1  12 18 
2 3 2 1  12 18 
3 3 2 1  12 18 
4 6 4 3  26 39 
5 7 5 2  28 42 

Tổng 22 15 8  90 135 
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7.2 Điều kiện hỗ trợ dạy-học học phần 
Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo điều 
kiện sau:  Phòng chiếu, máy chiếu, internet 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  
- Tham dự thi kết thúc học phần.  
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình dạy và học 
9.1 Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 
Trọng số 

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

tích cực thảo luận… 
Quan sát, điểm 
danh 

5 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ 
giảng viên giao trong tuần, bài tập 
nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 
tập… 

5 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày báo cáo 5 
4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Viết, vấn đáp 5 
5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Viết, vấn đáp, thực 

hành 
30 

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

50 

 9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 
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Trung bình yếu 4,0 - 4,9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục 
đích 
sử 

dụng 

1 Nguyễn Xuân 
Liêm 

Giải tích 1997 Giáo dục Thư viện Học 

2 Nguyễn Cam Giải tích hàm 
một biến 

2000 
ĐHQG 
TPHCM 

Thư viện Học 

3 
Phạm Gia Hưng  Giải tích  2011 

ĐH Nha 
Trang 

Thư viện Học 

4 Ngô Thu Lương, 
Nguyễn Minh 
Hằng 

Toán cao cấp 1 2010 ĐH KHTN 
TP HCM 

Thư viện Học 

5 Nguyễn Thủy 
Thanh, Đỗ Đức 
Giáo 

Bài tập giải tích 
toán học 

2002 
Đại học 
quốc gia Hà 
Nội 

Thư viện Học 

6 Jean-Marie 
Monier 

Giải tích 1 1999 Giáo dục Thư viện Học 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận đầy đủ theo yêu cầu 
của giảng viên. 
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(14) Học phần: Vật lý đại cương (LT+TH) (2,1) 
 
1. Tên học phần: Vật Lý Đại Cương  

(General Physics) 
- Mã số học phần: A05039         
-  Số tín chỉ học phần:  03 tín chỉ (02 lý thuyết, 01 thực hành) 
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:  19 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  08 tiết 
+ Thảo luận:   03 tiết 
+ Thực hành:                           30 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   90 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa/ Viện: Khoa Sư Phạm và Xã hội Nhân văn 
- Bộ môn: Tự nhiên 

3. Thông tin về giảng viên: 
* Họ và tên: Đỗ Lê Bình    Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ 
Bộ môn:     Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật Công nghệ 
Email: dlbinh@vnkgu.edu.vn      Điện thoại:  
* Họ và tên: Võ Xuân Huyên   Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
Bộ môn: Tự nhiên   Khoa/Viện: Khoa Sư Phạm và Xã hội Nhân văn 
Email: vxhuyen@vnkgu.edu.vn      Điện thoại:  
* Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
Bộ môn: Tự nhiên  Khoa/Viện: Khoa Sư Phạm và Xã hội Nhân văn 
Email: nttquynh@vnkgu.edu.vn            Điện thoại:  
* Họ và tên: Nguyễn Thị Quế Trinh Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
Bộ môn: Tự nhiên  Khoa/Viện: Khoa Sư Phạm và Xã hội Nhân văn 
Email: ntqtrinh@vnkgu.edu.vn            Điện thoại: 

4. Điều kiện tiên quyết: 
 - Học phần tiên quyết: Giải tích. 
 - Mã học phần: A05027 
5. Mục tiêu của học phần: 

Học phần trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản và nâng cao về: Cơ học, 
Nhiệt học, Điện từ học, Vật liệu điện, từ, Hạt nhân; phù hợp với ngành học để làm nền tảng 
cho các học phần cơ sở và chuyên ngành kỹ thuật; hiểu biết và ứng dụng vật lý trong khoa 
học, công nghệ và đời sống. 

5.1. Kiến thức: 
5.1.1. Sinh viên hiểu được các kiến thức về Cơ học chất điểm như: vận tốc, gia tốc, các 

định luật Newton, cơ năng. Sinh viên thao tác thực hành trên các dụng cụ như thước kẹp 
panme, vi kế, cầu kế, … để xác định các đại lượng vật lý như chiều dài, khối lượng, thời gian. 
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5.1.2. Sinh viên được trang bị các kiến thức về Cơ học hệ chất điểm – cơ học vật rắn 
như: định lý biến thiên động lượng, định lý biến thiên momen động lượng, động năng vật rắn. 
Sinh viên hiểu được quy trình và thao tác tiến hành thí nghiệm về Cơ học trên đệm khí như: 
khảo sát quá trình động học trên đệm khí, nghiệm lại các định luật Newton và định luật bảo 
toàn động lượng. Sinh viên đo vận tốc góc và góc quay theo thời gian cho một đĩa tròn khi nó 
có mômen quay không đổi và khi momen quay thay đổi theo thời gian, từ đó xác định momen 
quán tính, toán năng lượng quay và momen động lượng của đĩa theo thời gian. 
 5.1.3. Sinh viên nắm bắt được các kiến thức về Nhiệt động học như: phương trình cơ 
bản và phương trình trạng thái khí lý tưởng, các quá trình nhiệt động, nguyên lý I và II nhiệt 
động lực học, … Sinh viên xác định được nhiệt dung mol của chất khí bằng phương pháp thực 
nghiệm. Sinh viên thực hành tìm dữ liệu xác định đương lượng cơ của nhiệt cũng như nhiệt 
dung riêng của đồng và nhôm. Sinh viên thao tác thực hành xác định sức căng mặt ngoài của 
nước và một số chất lỏng khác. 

5.1.4. Sinh viên am hiểu các kiến thức về Trường tĩnh điện như: định luật Coulomb, 
cường độ điện trường, định lý O-G, vật dẫn, … Sinh viên thao tác thực hành chứng tỏ lực 
tương tác giữa hai quả cầu tích điện phụ thuộc vào điện áp đặt vào hai quả cầu đó. Đồng thời 
xác định được hằng số điện môi. Sinh viên kiểm nghiệm được mối quan hệ giữa điện áp và 
cường độ điện trường được xác định, với khoảng không gian giữa 2 bản phẳng không đổi, 
đồng thời xác định được mối quan hệ giữa cường độ điện trường và khoảng cách giữa 2 bản 
phẳng được xác định, với một điện áp không đổi. Sinh viên chứng tỏ được bằng thực nghiệm 
thế tĩnh điện hay cường độ điện trường là một hàm phụ thuộc vào điện áp tại một khoảng cách 
cố định tính từ bề mặt quả cầu mang điện. Ngoài ra, đối với một điện áp cố định, chứng tỏ thế 
tĩnh điện hay cường độ điện trường là một hàm phụ thuộc vào khoảng cách tính từ bề mặt quả 
cầu mang điện. 
 5.1.5. Trang bị cho sinh viên Sinh viên các kiến thức về Từ trường tĩnh như: định luật 
B-S-L, định lý Ampere, định lý O-G, lực Lorentz, … Sinh viên thực hành xác định được từ 
thông tại tâm của vòng dây kín, chứng minh sự phụ thuộc của từ thông này vào bán kính và số 
vòng dây. Ngoài ra, xác định từ thông dọc theo trục của một cuộn dây, so sánh giá trị đo được 
với các giá trị lý thuyết. 
 5.1.6. Sinh viên được giới thiệu các kiến thức về Vật lý Hạt nhân và ứng dụng như: 
những tính chất cơ bản, ứng dụng, các loại phản ứng hạt nhân. 
 5.2. Kỹ năng:  

 5.2.1. Giải thích được các hiện tượng về Cơ học Newton. Giải quyết các bài toán định 
tính và định lượng về cơ học Newton. Kỹ năng trình bày bảng, kỹ năng tranh luận. Thuần thục 
các thao tác đối với các dụng cụ thí nghiệm như panme, vi kế, …, xác định được các số liệu về 
chiều dài, khối lượng, thời gian chuyển động của các vật mẫu. Thuần thục các thao tác thí 
nghiệm và nghiệm lại chính xác Định luật I, II và III Newton, Định luật bảo toàn động lượng; 
Hình thành kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày báo cáo. 

 5.2.2. Có khả năng giải quyết các bài tập về Cơ học hệ chất điểm – cơ học vật rắn. Kỹ 
năng làm việc theo nhóm khi giải quyết các bài tập. Thực hiện được thí nghiệm xác định góc 
quay, vận tốc góc, gia tốc góc trong chuyển động quay của đĩa tròn và thanh kim loại qua đó 
xác định momen quán tính, toán năng lượng quay, momen động lượng của đĩa theo thời gian. 
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 5.2.3. Giải thích một cách chính xác bản chất các hiện tượng Nhiệt. Giải quyết được 
các bài toán định tính và định lượng. Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. 
Thao tác thành thạo các bước tiến hành thí nghiệm. Xác định được nhiệt dung mol của chất 
khí. Lắp ráp và thực hành được thí nghiệm xác định đương lượng cơ của nhiệt và tính toán 
được nhiệt dung riêng của đồng và nhôm. Hình thành kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng làm việc 
nhóm. Thao tác thuần thục thí nghiệm xác định sức căng bề mặt của chất lỏng và các chất lỏng 
khác như dầu ô liu, rượu, … 

 5.2.4. Giải quyết được các bài toán định tính và định lượng về Trường tĩnh điện. Lắp 
ráp được sơ đồ mạch đo, thành thạo các bước đo và chứng tỏ được lực tương tác giữa hai quả 
cầu tích điện phụ thuộc vào điện áp đặt vào hai quả cầu đó. Đồng thời xác định được hằng số 
điện môi. Thao tác thành thạo các bước tiến hành thí nghiệm. Xác định được mối quan hệ giữa 
điện áp và cường độ điện trường, với khoảng không giữa 2 bản phẳng không đổi, đồng thời 
xác định được mối quan hệ giữa cường độ điện trường và khoảng cách giữa 2 bản phẳng được 
xác định, với một điện áp không đổi. Thuần thục các thao tác thí nghiệm, chứng tỏ được bằng 
thực nghiệm thế tĩnh điện hay cường độ điện trường là một hàm phụ thuộc vào điện áp tại một 
khoảng cách. Có kỹ năng viết báo cáo, phân tích và xử lý số liệu. Có kỹ năng làm việc nhóm, 
kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin. Kỹ năng lập kế hoạch 
và tổ chức công việc. 
 5.2.5. Vận dụng chính xác các kiến thức được cung cấp để giải thích các hiện tượng 
Từ. Tính toán các thông số yêu cầu trong các bài toán về Từ trường tĩnh. Kỹ năng làm việc 
nhóm, kỹ năng viết bảng. Lắp ráp được mạch đo, thuần thục các thao tác thí nghiệm, xác định 
được từ thông tại tâm của vòng dây kín, chứng minh sự phụ thuộc của từ thông này vào bán 
kính và số vòng dây. Hình thành kỹ năng viết báo cáo, phân tích và xử lý số liệu. 

5.2.6. Hiểu và giải thích được bản chất hạt nhân nguyên tử, ứng dụng của Vật lý Bức 
xạ. Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng khám phá. 

5.3. Thái độ: 
  5.3.1. Chuyên cần, nghiêm túc. 
  5.3.2. Sáng tạo, tư duy không lói mòn. 
  5.3.3. Tập trung chú ý, trung thực. 
  5.3.4. Ý thức tự nghiên cứu cao. 
  5.3.5. Hòa đồng, sẵn sàng hợp tác. 
 5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
  - Có năng lực tự học, tự nghiên cứu trước và sau giờ học.  
  - Năng lực lập kế hoạch, tổ chức và phân công công việc. 
  - Ý thức trách nhiệm cao đối với việc hoàn thành công việc được giao. 
6. Nội dung chi tiết học phần 

6.1. Nội dung chi tiết các chủ đề lý thuyết 
 Chủ đề 1: Cơ học Chất điểm 

Nội dung 
(Kiến thức/Kỹ năng) 

Mục tiêu dạy-học 

Kiến thức  
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1.1. Vận tốc và gia tốc: 
 Vectơ vận tốc 
 Vectơ gia tốc 
 Tổng hợp vận tốc và gia tốc 

1.2. Các định luật Newton: 
 Ba định luật Newtn 
 Định luật hấp dẫn vũ trụ của Newton 
 Lực quán tính. Các lực liên kết 

1.3. Cơ năng 
 Công và công suất 
 Định lí biến thiên động năng 
 Trường lực thế. Thế năng 
 Định lí biến thiên thế năng 
 Định lí biến thiên cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng 

5.1.1, 5.2.1 

Chủ đề 2: Cơ học Hệ Chất điểm – Cơ học Vật rắn 
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy-học 

Kiến thức 
2.1. Định lí biến thiên động lượng của hệ chất điểm. Định luật bảo 
toàn động lượng của hệ chất điểm cô lập 
2.2. Định lí biến thiên mômen động lượng của một chất điểm. 
Định luật bảo toàn mômen động lượng của một chất điểm  
2.3. Định lí biến thiên mômen động lượng của hệ chất điểm và vật 
rắn trong chuyển động quay quanh một trục cố định. Định luật bảo 
toàn mômen động lượng của hệ chất điểm và vật rắn trong chuyển 
động quay 
2.4. Động năng của vật rắn trong chuyển động quay. Mômen quán 
tính của vật rắn 

 
5.1.2, 5.2.2 

Chủ đề 3: Nhiệt Động học 
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy-học 

Kiến thức 
3.1. Phương trình cơ bản của khí lí tưởng 
3.2. Phương trình trạng thái khí lí tưởng 
3.3. Động năng tịnh tiến trung bình  
3.4. Định luật phân bố đều năng lượng theo các bậc tự do. Nội 
năng khí lí tưởng 
3.5. Các quá trình nhiệt động – Công và nhiệt  
3.6. Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học: Phát biểu. Công và 

 
5.1.4, 5.2.4 
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nhiệt trong các quá trình cân bằng (đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt, 
đoạn nhiệt) 
3.7. Động cơ nhiệt, máy lạnh. Chu trình Carnot 
3.8. Nguyên lí thứ hai nhiệt động học: 

 Phát biểu 
 Định lí Carnot 
 Biểu thức toán học của nguyên lí thứ hai nhiệt động học 
 Hàm Entropi, phát biểu nguyên lí thứ hai theo Entropi. 

Ý nghĩa thống kê của Entropi 
3.9. Các hàm thế nhiệt động 

Chủ đề 4: Trường Tĩnh Điện 
Nội dung 

 (Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy-học 

Kiến thức 
4.1. Định luật Coulomb 
4.2. Vectơ cường độ điện trường  
4.3. Định lí O-G của điện trường 
4.4. Điện thế 
4.5. Vật dẫn, chất bán dẫn, điện môi 

 
5.1.5, 5.2.5 
 

Chủ đề 5: Từ Trường Tĩnh 
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy-học 

Kiến thức 
5.1. Định luật Biot – Savart - Laplace 
5.2. Định lí Ampere 
5.3. Định lí O-G của từ trường 
5.4. Định luật Ampere về tương tác từ 
5.5. Lực Lorentz – Hiệu ứng Hall 
5.6. Công của từ lực 
5.7. Vật liệu từ 

 
5.1.6, 5.2.6 
 

 Chủ đề 6: Vật lý Hạt nhân 
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy-học 

Kiến thức 
6.1. Những tính chất cơ bản của hạt nhân nguyên tử 
6.2. Phản ứng hạt nhân 
6.3. Một số khái niệm liều lượng học 
6.4. Các ứng dụng vật lý bức xạ 

 
5.1.7, 5.2.7 
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6.2. Nội dung chi tiết các bài thực hành: 

Nội dung Kiến thức/Kỹ năng 
Mục tiêu 
dạy-học 

Bài 1: Phép đo các hằng 
số cơ bản 

Xác định các đại lượng vật lý cơ bản: Chiều 
dài, khối lượng, thời gian. Hình thành kỹ năng 
làm việc nhóm, kỹ năng trình bày báo cáo. 

5.1.1 
5.2.1 
5.3 
5.4 

Bài 2: Các định luật 
newton 
Bài 3: Các định luật về va 
chạm 

Nghiệm lại chính xác Định luật I, II và III 
Newton; Định luật bảo toàn động lượng; Hình 
thành kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình 
bày báo cáo. 

5.1.1 
5.2.1 
5.3 
5.4 

Bài 4: Mô men quán tính 
và gia tốc góc 

Xác định góc quay, vận tốc góc, gia tốc góc 
trong chuyển động quay của đĩa tròn và thanh 
kim loại qua đó xác định momen quán tính, 
toán năng lượng quay và momen động lượng 
của đĩa theo thời gian. Hình thành kỹ năng làm 
việc nhóm, kỹ năng trình bày báo cáo. 

5.1.2 
5.2.2 
5.3 
5.4 

Bài 5: Nhiệt dung riêng 
của chất khí 

Xác định nhiệt dung mol đẳng tích CV và nhiệt 
dung mol đẳng áp Cp của chất khí. Hình thành 
kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày báo 
cáo. 

5.1.3 
5.2.3 
5.3 
5.4 

Bài 6: Đương lượng cơ 
của nhiệt 

xác định đương lượng cơ của nhiệt và tính toán 
được nhiệt dung riêng của đồng và nhôm. Hình 
thành kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình 
bày báo cáo. 

5.1.3 
5.2.3 
5.3 
5.4 

Bài 7: Xác định sức căng 
bề mặt chất lỏng 

Tính toán sức căng bề mặt của chất lỏng và các 
chất lỏng khác như dầu ô liu, rượu, … Hình 
thành kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình 
bày báo cáo. 

5.1.3 
5.2.3 
5.3 
5.4 

Bài 8: Định luật coulomb 

Chứng tỏ được lực tương tác giữa hai quả cầu 
tích điện phụ thuộc vào điện áp đặt vào hai quả 
cầu đó. Đồng thời xác định được hằng số điện 
môi. Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự 
học, tự nghiên cứu. 

5.1.4 
5.2.4 
5.3 
5.4 

Bài 9: Điện trường và 
điện thế trong tụ điện 

Xác định được mối quan hệ giữa điện áp và 
cường độ điện trường. Hình thành kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng viết báo cáo. 

5.1.4 
5.2.4 
5.3 
5.4 

Bài 10: Thế coulomb và Thế tĩnh điện hay cường độ điện trường là một 5.1.4 
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trường coulomb hàm phụ thuộc vào điện áp tại một khoảng 
cách. Có kỹ năng viết báo cáo, phân tích và xử 
lý số liệu. 

5.2.4 
5.3 
5.4 

Bài 11: Từ trường của 
cuộn dây. định luật biot – 
savart 

Xác định được từ thông tại tâm của vòng dây 
kín, chứng minh sự phụ thuộc của từ thông này 
vào bán kính và số vòng dây. Hình thành kỹ 
năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày báo 
cáo. 

5.1.5 
5.2.5 
5.3 
5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 
7.1. Phương pháp giảng dạy 
- Phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp làm việc nhóm. 
- Phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp sử dụng tình huống. 
- Phương pháp động não. 
- Phương pháp suy nghĩ – từng cặp – chia sẻ. 
- Phương pháp học dựa trên vấn đề. 
- Phương pháp đóng vai. 
7.2. Lịch trình chung 
7.2.1. Các chủ đề lý thuyết 

Chủ đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp Thực 
hành, thực 

tập  

Tự 
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập Thảo 

luận 
Chủ đề 1 04 02 01  14  
Chủ đề 2 02    04  
Chủ đề 3 03  01  08  
Chủ đề 4 04 02   12  
Chủ đề 5 03 02   10  
Chủ đề 6 03 02 01  12  
7.2.2. Các bài thực hành 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, thực 
tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 
luận 

Bài 1    02 01  
Bài 2    02 02  
Bài 3    04 03  
Bài 4    02 02  
Bài 5    02 03  
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Bài 6    04 03  
Bài 7    02 03  
Bài 8    02 03  
Bài 9    04 03  

Bài 10    02 03  
Bài 11    04 03  

7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
 Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: 

- Bảng (phấn), máy chiếu. 
- Dụng cụ thí nghiệm theo nội dung bài thực hành. 

8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
 Yêu cầu đối với sinh viên: Phải có tài liệu học tập theo yêu cầu, tích cực tham gia thảo 
luận ở lớp học, làm đầy đủ các bài tập về nhà, không được vắng quá 1 tiết giải bài tập nhóm 
hoặc 1 tiết ứng với mỗi vấn đề thực hành, tuân thủ nội qui phòng thí nghiệm. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 

9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 
tốt, tích cực thảo luận. 

Quan sát, gọi trả 
lời câu hỏi. 

5  

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm 
vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm 
theo vấn đề. 

Chấm bài tập. 5  

3 Hoạt động nhóm (HĐN) Thuyết trình bài 
tập nhóm. 

5  

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Bài báo cáo TH 5  
5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) Vấn đáp 30  
6 Thi kết thúc học phần (THP) Viết 50  

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

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 
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Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 

tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học 
Tham 
khảo 

[1] TS. Lê Phước 
Lượng, TS. 
Huỳnh Hữu 
Nghĩa 

Vật lý đại cương 1 2006 Giáo dục 

Thư viện ×  

[2] TS. Huỳnh 
Hữu Nghĩa, 
TS. Lê Phước 
Lượng 

Vật lý đại cương 2 2006 Khoa học 
và Kỹ 
thuật 

Thư viện ×  

[3] Lương Duyên 
Bình 

Vật lý đại cương 2000 Giáo dục   × 

[4] Lương Duyên 
Bình 

Bài tập Vật lý đại 
cương 

2001 Giáo dục   × 

[5] Nguyễn Thị 
Thúy Quỳnh 

Bài giảng Thực 
hành Vật lý đại 
cương 

2018   ×  

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 
 11.1. Nội dung lý thuyết:  

Tuần Nội dung 

Lý 
thuyế

t 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chủ đề 1: Cơ học 
Chất điểm 
1.1. Vận tốc và gia 

7  -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 1.1 đến 1.3 (từ 
trang 15 đến trang 22) 
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tốc: 
1.2. Các định luật 
Newton: 
1.3. Cơ năng 
 

+Ôn lại nội dung 1 đã học ở học phần Giải 
tích. 
-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 1.4 đến 1.7 (từ 
trang 22 đến trang 30) 
+Ôn lại nội dung 1.2 đã học ở THPT. 
-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung mục 1.8 (từ trang 30 
đến trang 33). 
+Tra cứu [1]: nội dung 1.9 đến mục 1.10(từ 
trang 33 đến trang 39). 
- Làm bài tập một số bài tập theo nhóm do 
GV yêu cầu. 

2 Chủ đề 2: Cơ học Hệ 
Chất điểm – Cơ học 
Vật rắn 
2.1. Định lí biến thiên 
động lượng của hệ 
chất điểm. Định luật 
bảo toàn động lượng 
của hệ chất điểm cô 
lập 
2.2. Định lí biến thiên 
mômen động lượng 
của một chất điểm. 
Định luật bảo toàn 
mômen động lượng 
của một chất điểm  
2.3. Định lí biến thiên 
mômen động lượng 
của hệ chất điểm và 
vật rắn trong chuyển 
động quay quanh một 
trục cố định. Định 
luật bảo toàn mômen 
động lượng của hệ 
chất điểm và vật rắn 
trong chuyển động 
quay 
2.4. Động năng của 
vật rắn trong chuyển 

02  -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 2.1 đến 2.5 (từ 
trang 40 đến trang 51). 
-Làm việc nhóm (theo danh dách phân 
nhóm): làm bài tập theo nhóm, bài tập do GV 
yêu cầu. 
- Tự tìm hiểu [1]: nội dung mục 2.6.2 trang 
51. 
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động quay. Mômen 
quán tính của vật rắn 

3 Chủ đề 3: Nhiệt 
Động học 
3.1. Phương trình cơ 
bản của khí lí tưởng 
3.2. Phương trình 
trạng thái khí lí tưởng 
3.3. Động năng tịnh 
tiến trung bình  
3.4. Định luật phân bố 
đều năng lượng theo 
các bậc tự do. Nội 
năng khí lí tưởng 
3.5. Các quá trình 
nhiệt động – Công và 
nhiệt  
3.6. Nguyên lí thứ 
nhất của nhiệt động 
học. 
3.7. Động cơ nhiệt, 
máy lạnh. Chu trình 
Carnot 
3.8. Nguyên lí thứ hai 
nhiệt động học. 
3.9. Các hàm thế nhiệt 
động 

05  -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 5.1 đến 5.2  
(từ trang 76 đến trang 99). 
 +Tra cứu nội dung về Hàm Entrôpy và 
nguyên lý tăng Entrôpy. 
+ Làm bài tập theo nhóm, một số bài tập do 
GV yêu cầu.  
 

4 Chủ đề 4: Trường 
tĩnh điện 
4.1. Định luật 
Coulomb 
4.2. Vecto cường độ 
điện trường  
4.3. Định lí O-G của 
điện trường 
4.4. Điện thế 
4.5. Vật dẫn, chất bán 
dẫn, điện môi 

05  -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 6.1 đến 6.8  
(từ trang 100 đến trang 128). 
 +Tra cứu nội dung mục [6.5] đến mục [6.7] 
(từ trang 122 đến 128). 
+ Làm bài tập theo nhóm, một số bài tập do 
GV yêu cầu.  
 

5 Chủ đề 5: Từ trường 
tĩnh 

05  -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 6.1 đến 6.8  
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(từ trang 100 đến trang 128). 
 +Tra cứu nội dung mục [6.5] đến mục [6.7] 
(từ trang 122 đến 128). 
+ Làm bài tập theo nhóm, một số bài tập do 
GV yêu cầu. 

6 Vấn đề 6: Vật lý Hạt 
nhân 
6.1. Những tính chất 
cơ bản của hạt nhân 
nguyên tử 
6.2. Phản ứng hạt 
nhân 
6.3. Các ứng dụng vật 
lý hạt nhân 

03  Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [2]: nội dung từ mục 6.1 đến 6.4  
(từ trang 76 đến trang 87). 
 + Tra cứu nội dung Mẫu hạt nhân. 

11.2. Nội dung thực hành 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 
Bài 1: Phép đo các 
hằng số cơ bản 

 01 

- Nghiên cứu trước Tài liệu [5]: nội dung Bài 
1 
- Tiến hành thí nghiệm theo các bước trong tài 
liệu. 
- Làm báo cáo theo nhóm. 

1 Bài 2: Các định luật 
newton 

 

02 

- Nghiên cứu trước Tài liệu [5]: nội dung Bài 
2 
- Tiến hành thí nghiệm theo các bước trong tài 
liệu. 
- Làm báo cáo theo nhóm. 

2 Bài 3: Các định luật 
về va chạm 

 

03 

- Nghiên cứu trước Tài liệu [5]: nội dung Bài 
3 
- Tiến hành thí nghiệm theo các bước trong tài 
liệu. 
- Làm báo cáo theo nhóm. 

3 
Bài 4: Mô men quán 
tính và gia tốc góc 

 

02 

- Nghiên cứu trước Tài liệu [5]: nội dung Bài 
4 
- Tiến hành thí nghiệm theo các bước trong tài 
liệu. 
- Làm báo cáo theo nhóm. 

3 
Bài 5: Nhiệt dung 
riêng của chất khí 

 
03 

- Nghiên cứu trước Tài liệu [5]: nội dung Bài 
5 
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- Tiến hành thí nghiệm theo các bước trong tài 
liệu. 
- Làm báo cáo theo nhóm. 

4 
Bài 6: Đương lượng 
cơ của nhiệt 

 

03 

- Nghiên cứu trước Tài liệu [5]: nội dung Bài 
6 
- Tiến hành thí nghiệm theo các bước trong tài 
liệu. 
- Làm báo cáo theo nhóm. 

5 
Bài 7: Xxác định sức 
căng bề mặt chất 
lỏng 

 

03 

- Nghiên cứu trước Tài liệu [5]: nội dung Bài 
7 
- Tiến hành thí nghiệm theo các bước trong tài 
liệu. 
- Làm báo cáo theo nhóm. 

5 
Bài 8: Định luật 
coulomb 

 

03 

- Nghiên cứu trước Tài liệu [5]: nội dung Bài 
8 
- Tiến hành thí nghiệm theo các bước trong tài 
liệu. 
- Làm báo cáo theo nhóm. 

6 
Bài 9: Điện trường 
và điện thế trong tụ 
điện 

 

03 

- Nghiên cứu trước Tài liệu [5]: nội dung Bài 
9 
- Tiến hành thí nghiệm theo các bước trong tài 
liệu. 
- Làm báo cáo theo nhóm. 

7 
Bài 10: Thế coulomb 
và trường coulomb 

 

03 

- Nghiên cứu trước Tài liệu [5]: nội dung Bài 
10 
- Tiến hành thí nghiệm theo các bước trong tài 
liệu. 
- Làm báo cáo theo nhóm. 

7, 8 
Bài 11: Từ trường 
của cuộn dây. định 
luật biot – savart 

 

03 

- Nghiên cứu trước Tài liệu [5]: nội dung Bài 
11 
- Tiến hành thí nghiệm theo các bước trong tài 
liệu. 
- Làm báo cáo theo nhóm. 
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(15) Học phần: Tin học cơ sở (LT+TH) (2,1) 
 

1. Tên học phần: Tin học cơ sở (LT+TH) (Basic Informatics) 
- Mã số học phần: G05097. 
- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ. 
- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 15 tiết thực hành và 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa:  Thông tin truyền thông 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 
4. Mục tiêu học phần: 
4.1. Kiến thức: 

4.1.1. Hiểu biết cách biểu diễn thông tin, tìm hiểu cách chuyển đổi số giữa các hệ đếm. 
Khám phá các thiết bị bên trong máy tính điện tử và tác dụng của nó, phân biệt phần cứng, 
phần mềm. Hiểu được cơ chế hoạt động của máy. 

4.2.2. Nắm bắt các dạng trình bày văn bản qua nhiều đối tượng và trình bày văn bản theo 
định dạng. 

4.2.3. Khám phá các thành phần cơ bản và hoạt động của mạng máy tính. Nắm được tầm 
quan trọng của mạng máy tính và internet đối với đời sống. 
4.2. Kỹ năng: 

4.2.1. Phân biệt dữ liệu với thông tin, đơn vị đo lường thông tin, quá trình xử lý dữ liệu 
và thông tin trong máy tính điện tử. 

4.2.2. Thao tác với chuột. Xác định các đối tượng trên giao diện của hệ điều hành.Thao 
tác trên các đối tượng và một số chương trình tiện ích chính của hệ điều hành. 

4.2.3. Thao tác chuột, bàn phím. Soạn thảo văn bản. 
4.2.4. Nắm bắt và thực hiện được các thao tác, định dạng cơ bản, định dạng dữ liệu trong 

MS.Excel. Phân biệt các loại địa chỉ và kiểu dữ liệu khi sử dụng. Hiểu và vận dụng hàm thích 
hợp theo yêu cầu bài toán. Thực hiện in ấn bảng tính. Thao tác vẽ đồ thị trong MS.Excel. Sử 
dụng các hàm và thao tác về cơ sở dữ liệu, ứng dụng vào bài toán. 

4.2.5. Khai thác các tính năng của MS. Power Point.Vận dụng các chức năng của MS. 
Power Point để thiết kế Slide đơn giản và phức tạp. Ứng dụng các hiệu ứng trang trí Slide. Kỹ 
năng thiết lập bảng thuyết trình, kỹ thuật trình diễn. Tìm hiểu được một số ứng dụng sinh 
động, nghệ thuật khi sử dụng công cụ này. 

4.2.6.  Sử dụng các ứng dụng cơ bản của internet: duyệt web, thư điện tử (email). Hiểu 
được cơ chế hoạt động của virus tin học, tác hại và cách phòng chống. 
4.3. Thái độ: 

4.3.1. Có thái độ cẩn thận, ham thích và không ngừng nâng cao trình độ Tin học. 
4.3.2. Ý thức được tầm quan trọng của Tin học trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 

5. Mô tả tóm tắt học phần:  
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Học phần Tin học cơ sở trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về 
công nghệ thông tin: Tổng quan về công nghệ thông tin, biểu diễn và xử lý thông tin trên máy 
tính điện tử, tổng quan về máy tính; mạng máy tính và Internet; sử dụng hệ điều hành; sử dụng 
bộ phần mềm văn phòng.  

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng sử dụng thành thạo hệ điều hành 
Microsoft Windows, phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word, phần mềm xử lý bảng tính 
Microsoft Excel, phần mềm tạo bản thuyết trình Microsoft PowerPoint; đồng thời biết sử dụng 
các dịch vụ Internet để tìm kiếm, trao đổi thông tin. 
6. Cấu trúc nội dung học phần: Lý thuyết và thực hành 

Vấn đề 1. Thông tin, Cấu trúc tổng quát của máy tính   

 Nội dung 
Số tiết lý 

thuyết 
Số tiết 

thực hành 
Mục tiêu 

1.1. Các khái niệm về thông tin, đơn vị đo 
thông tin, quá trình xử lý thông tin trong 
máy tính điện tử.  

3 2 4.1 
4.2 
4.3 
 1.2. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện 

tử 
1.3. Cách chuyển đổi số giữa các hệ đếm 
1.4. Cấu trúc tổng quát của máy tính. 

Vấn đề 2. Hệ điều hành Microsoft Windows 

 Nội dung Số tiết lý 
thuyết 

Số tiết 
thực hành 

Mục tiêu 

2.1. Giới thiệu hệ điều hành WinXP. 3 2 4.1 
4.2 
4.3 
 

2.2. Các thành phần cơ bản của Windows. 
2.3. Các thao tác cơ bản trên các đối tượng 

của Windows: biểu tượng, màn hình 
nền Desktop, Menu Start, thanh 
Taskbar, thao tác trên các chương trình 
ứng dụng. 

2.4. Các chương trình tiện ích của hệ điều 
hành: Window Explorer, Cotrol Panel, 
Calculator, NotePad, MS. Paint,... 

Vấn đề 3. Soạn thảo văn bản Microsoft Word.  

 
Nội dung Số tiết lý 

thuyết 
Số tiết 

thực hành 
Mục tiêu 

3.1. Giới thiệu tổng quan về MS.Word 8 3 4.1 
4.2 
4.3 
 

3.2. Các thao tác cơ bản trong MS.Word. 
3.3. Soạn thảo và định dạng văn bản. 
3.4. Thao tác trên các đối tượng của văn bản 
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3.5. Một số kỹ năng hỗ trợ soạn thảo. 
3.6. Định dạng trang và in ấn. 

Vấn đề 4. Xử lý bảng tính Microsoft Excel.    
 

Nội dung 
Số tiết lý 

thuyết 
Số tiết 

thực hành 
Mục tiêu 

4.1. Tổng quan MS. Excel, các thao tác, 
định dạng cơ bản trong MS.Excel. 

8 3 4.2 
4.3 
 4.2. Các loại địa chỉ, các kiểu dữ liệu 

4.3.  Xử lý dữ liệu: nhập, thao tác, định 
dạng. 

4.4. Các hàm tính toán dữ liệu: hàm thông 
dụng, thời gian, điều kiện, tìm kiếm, 
chuỗi, các hàm mẫu. 

4.5. Cách in ấn; vẽ đồ thị 
4.6. Khái niệm cơ sở dữ liệu; các thao tác và 

các hàm về cơ sở dữ liệu. 
Vấn đề 5. Tạo phiên thuyết trình Microsoft PowerPoint    

 
Nội dung Số tiết lý 

thuyết 
Số tiết 

thực hành 
Mục tiêu 

5.1. Tổng quan MS. Power Point: giới thiệu, 
các thao tác, các cách hiển thị Slide. 

5 4 4.2 
4.3 
 5.2. Xây dựng Slide: thiết kế, quản lý, đưa 

thông tin lên Slide, thiết lập hiệu ứng. 
5.3. Kỹ thuật trình diễn, thiết lập và phát 

hành bài trình diễn. 
5.4. Sử dụng các template và thiết lập các 

slide đặc biệt: Slide với master trình 
diễn, Slide mục lục, tạo các nút hành 
động. 

Vấn đề 6. Internet, Email, Virus    
 

Nội dung 
Số tiết lý 

thuyết 
Số tiết 

thực hành 
Mục tiêu 

6.1. Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính 
và internet. 

3 1 4.1 
4.2 
4.3 6.2. Các ứng dụng cơ bản của internet: web, 

email. 
6.3. Kiến thức cơ bản về virus tin học. 

7. Phương pháp giảng dạy: 
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 Diễn giảng và báo cáo nhóm. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
 Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
 Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả. 
 Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
 Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
 Tham dự thi kết thúc học phần. 
 Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
9.1. Cách đánh giá 
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

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

 
 

10% 
4.3 

2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài tập được giao 10% 
4.1 
4.2 

3 Điểm bài tập nhóm 
- Báo cáo 

- Được nhóm xác nhận có tham gia 
10% 

4.1 
4.2 

4 
Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 
- Thi viết (45 phút) 20% 

4.1 
4.2 

5 
Điểm  thi  kết  thúc 

học phần 

- Thi viết (60 phút) 
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 

100% giờ thực hành 
- Bắt buộc dự thi 

50% 

4.1 
4.2 
4.3 

10. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục 
đích sử 
dụng 

  

1 
Đào Kiến Quốc 
Bùi Thế Duy 

Tin học cơ 
sở 

2006 
ĐHQG Hà 

Nội 
Thư viện Học 

2 
Nguyễn Ngọc Cương 
Vũ Đình Hiệp 
Vũ Chí Quang 

Giáo trình 
Tin học cơ 
sở 

2012 
Thông tin và 
Truyền thông 

Thư viện Học 

3 
Phạm Quang Huy 
Trần Tường Thụy 

Word 2013 
dành cho 

2013 
Từ điển Bách 

Khoa 
Thư viện 

Tham 
khảo 
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người tự học 

4 Trần Hoàng Nguyên 

Hướng Dẫn 
Sử Dụng 
Microsoft 
Excel 2013 

2013 
NXB Hồng 

Đức 
Thư viện 

Tham 
khảo 

5 
Hoàng Nguyên 
Minh Tuấn 

Hướng Dẫn 
Sử Dụng 
Microsoft 
Windows 7 

2012 
NXB Hồng 

Đức 
Thư viện 

Tham 
khảo 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài tập, tiểu luận đầy đủ theo yêu cầu 
của giảng viên. 
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(16) Học phần: Giáo dục thể chất 1 
 
1. Tên học phần: Giáo dục thể chất 1 (Physical education 1) 

- Mã số học phần: A05008. 
- Số tín chỉ học phần: 01 tín chỉ.   
- Số tiết học phần: 5 tiết lý thuyết, 50 tiết thực hành và 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: Chính trị - Quốc phòng  
3. Điều kiện tiên quyết: Không. 
4. Mục tiêu của học phần:   

Người học thực hiện được các kỹ thuật chạy cự ly trung bình, kỹ thuật nhảy cao nằm 
nghiêng và kỹ thuật ném bóng, ném lựu đạn thể thao; đồng thời nắm vững phương pháp 
giảng dạy chạy cự ly trung bình, nhảy cao năm nghiêng và ném bóng.  

4.1. Kiến thức:    
4.1.1. Lịch sử phát triển môn điền kinh.   
4.1.2. Nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly trung bình, nhảy cao nằm nghiêng, ném bóng.   
4.1.3. Kỹ thuật chạy cự ly trung bình.   
4.1.4. Kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng.   
4.1.5. Kỹ thuật ném bóng, ném lựu đạn thể thao.  

4.2. Kỹ năng:  
4.2.1. Kỹ năng cứng người học thực hiện thành thạo các kỹ thuật chạy cự ly trung bình, 
nhảy cao  nằm nghiêng, ném bóng, ném lựu đạn thể thao và các phương pháp giảng dạy.  
4.2.2. Kỹ năng mềm người học có thể vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để giảng 
dạy, huấn luyên và tổ chức thi đấu, làm trọng tài môn chạy cự ly trung bình, nhảy cao 
nằm nghiêng, ném bóng và ném lựu đạn thể thao.  

4.3. Thái độ:  
Thái độ học tập nghiêm túc, cần cù, siêng năng luyện tập để hình thành được các kỹ 

thuật chạy cự ly trung bình, nhảy cao nằm nghiêng, ném bóng và ném lựu đạn thể thao, 
nâng cao năng lực chuyên môn; ý thức được trách nhiệm học tập sau này để phục vụ nhân 
dân, đạo đức trong sáng, tác phong nghề nghiệp chuẩn mực; thể hiện tốt tinh thần trách 
nhiệm công dân đối với sự nghiệp trồng người.  

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:   
     Nội dung học phần bao gồm 3 môn nhỏ trong bộ môn điền kinh đó là môn chạy cự  

ly trung bình, nhảy cao nằm nghiêng, ném bóng và ném lựu đạn thể thao  
6. Cấu trúc nội dung học phần: 

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

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 
1.1.   Lịch sử phát triển môn đi bộ & chạy cự ly trung 
bình 
1.2.   Nguyên lý kỹ thuật đi bộ & chạy cự ly trung bình  

2 
 

4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
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1.3.   Kỹ thuật chạy giữa quãng cự ly trung bình  
1.4.   Kỹ thuật xuất phát chạy cự ly trung bình  
1.5.   Kỹ thuật về đích chạy cự ly trung bình  
1.6.   Luật thi đấu đi bộ & chạy cự ly trung bình 

4.1.4 
4.1.5 

 

Vấn đề 2.    Nhảy cao năm nghiêng    
 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

2.1.   Nguyên lý kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng  
2.2.   Kỹ thuật giậm nhảy đá lăng  
2.3.   Kỹ thuật chạy đà nhảy cao nằm nghiêng  
2.4.   Kỹ thuật qua xà nhảy cao nằm nghiêng  
2.5.   Kỹ thuật rơi nhảy cao nằm nghiêng  
2.6.   Luật thi đấu nhảy cao nằm nghiêng 

3 4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
4.1.4 
4.1.5 

 
6.2. Thực hành 
Vấn đề 1.  Đi bộ thể thao   

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 
1.1. 
1.2. 
1.3. 

Kỹ thuật đặt chân trong đi bộ. 
Kỹ thuật đánh tay trong đi bộ. 
Kỹ thuật hít thở trong đi bộ thể thao  . 

10 
4.2.1 
4.2.2 

 
Vấn đề 2.  Kỹ thuật chạy cự ly trung bình    

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 

Kỹ thuật chạy đường vòng chạy cự ly trung bình. 
Kỹ thuật xuất phát cao chạy cự ly trung bình. 
Kỹ thuật đánh tay chạy cự ly trung bình. 
Kỹ thuật về đích chạy cự ly trung bình. 

20 
4.2.1 
4.2.2 

 

Vấn đề 3.  Nhảy cao nằm nghiêng   
 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 

Kỹ thuật giậm nhảy đá lăng. 
Kỹ thuật chạy đà kết hợp với giậm nhảy đá lăng.   
Kỹ thuật qua xà kiểu nằm nghiêng . 
Kỹ thuật rơi xuống đất kiểu nằm nghiêng.  

20 
4.2.1 
4.2.2 

 

7. Phương pháp giảng dạy:   
Phương pháp giảng dạy được áp dụng: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thị 
phạm, phương pháp lập lại, phương pháp nâng cao dần lượng vận động, phương pháp xem 
băng ghi hình …  
8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.  
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành.  
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  
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- Tham dự thi kết thúc học phần.  
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:  
9.1. Cách đánh giá 
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 
1 Điểm lý thuyết    30%  
2 Điểm giữa kỳ    20%  
3 Điểm thi kết thúc    50%  

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

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

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số 
thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định 
về công tác học vụ của Trường.   

10. Tài liệu học tập:   

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục 
đích sử 
dụng 

1 Nguyễn Văn Thái 
Bài giảng đi bộ & chạy 
cư ly trung bình 

2006  Thư viện Học 

2 Nguyễn Văn Thái Bài giảng nhảy cao 
nằm nghiêng 

2009  Thư viện Học 

3 Nguyễn Văn Thái 
Bài giảng ném bóng & 
lựu đạn 

2010  Thư viện Học 

4 Đại học TDTT I Giáo trình điền kinh 2013 TDTT Thư viện Học 
11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần 
Nội dung 

 

Lý 
thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 Lịch sử phát triển môn đi bộ 
& chạy cự ly trung bình - 
Nguyên lý kỹ thuật đi bộ & 
chạy cự ly trung bình - Kỹ 
thuật đặt chân trong đi bộ - Kỹ 
thuật đánh tay trong đi bộ 

1 4 

-Nghiên cứu trước +Tài 
liệu [1] mục: 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6 +  Tài liệu [4] 
chương đi bộ & chạy cự ly 
trung bình 

2 Kỹ thuật hít thở trong đi bộ 1 4 -Nghiên cứu trước +Tài 
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Tuần 
Nội dung 

 

Lý 
thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

thể thao - Kỹ thuật chạy giữa 
quãng đường thẳng cự ly 
trung bình  
 

liệu [1] mục: 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6 +Tài liệu [4] 
chương đi bộ & chạy cự ly 
trung bình 

3 

Kỹ thuật chạy đường vòng cự 
ly trung bình  
 1 4 

-Nghiên cứu trước +Tài 
liệu [1] mục: 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6 +Tài liệu [4] 
chương đi bộ & chạy cự ly 
trung bình 

4 

Kỹ thuật xuất phát cao chạy 
cự ly trung bình   
 1 4 

-Nghiên cứu trước +Tài 
liệu [1] mục: 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6 +Tài liệu [4] 
chương đi bộ & chạy cự ly 
trung bình 

5 

Kỹ thuật về đích chạy cự ly 
trung bình   
 

1 4 

-Nghiên cứu trước: +Tài 
liệu  
[1] mục: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6  
+Tài liệu [4] chương đi bộ 
& chạy cự ly trung bình 

6 

Luật thi đấu đi bộ & chạy cự 
ly trung bình  
 1 4 

-Nghiên cứu trước: +Tài 
liệu [1] mục: 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6  
+Tài liệu [4] chương đi bộ 
& chạy cự ly trung bình 

7 

Nguyên lý kỹ thuật nhảy cao 
năm nằm nghiêng   
 1 4 

-Nghiên cứu trước: +Tài 
liệu [2] mục: 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6.   
+Tài liệu [4] chương nhảy 
cao nằm nghiêng 

8 

Kỹ thuật giậm nhảy đá lăng   
 
 1 4 

-Nghiên cứu trước +Tài 
liệu [2] mục: 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6.  
+Tài liệu [4] chương nhảy 
cao  
nằm nghiêng 

9 Kỹ thuật chạy đà nhảy cao 1 4 -Nghiên cứu trước +Tài 
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Tuần 
Nội dung 

 

Lý 
thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

nằm nghiêng   
 

liệu [2] mục: 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6.   
+Tài liệu [4] chương nhảy 
cao nằm nghiêng 

10 

Kỹ thuật qua xà nhảy cao nằm 
nghiêng Kỹ thuật rơi nhảy cao 
nằm nghiêng   
 

1 4 

-Nghiên cứu trước +Tài 
liệu [2] mục: 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6.  +Tài liệu [4] 
chương nhảy cao nằm 
nghiêng 

11 

Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao 
nằm nghiêng Luật thi đấu 
nhảy cao nằm nghiêng  
 

1 4 

-Nghiên cứu trước +Tài 
liệu [2] mục: 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6.   
+Tài liệu [4] chương nhảy 
cao nằm nghiêng 
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(17) Học phần: Giáo dục thể chất 2 
1. Tên học phần: Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 

- Mã số học phần : A05009. 
- Số tín chỉ học phần: 01 tín chỉ. 
- Số tiết học phần: 5 tiết lý thuyết, 50 tiết thực hành và 30 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Chính trị - Quốc phòng  
3. Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1 (A05008) 
4. Mục tiêu của học phần: 
4.1. Kiến thức: 
     4.1.1. Lịch sử phát triển môn bóng chuyền; Luật thi đấu, cách tiến hành tổ chức giải bóng 
chuyền; Lý luận và phương pháp tập luyện môn bóng chuyền.  
     4.1.2. Các bài tập bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng cao tay, đệm bóng thấp tay, phát bóng 
cao tay, phát bóng thấp tay.  
4.2. Kỹ năng: 
     4.2.1. Thưc hiện đúng các bài tập bóng chuyền cơ bản. 
     4.2.2. Sinh viên thực hiện được các bài tập bóng chuyền cơ bản: chuyền bóng cao tay, đệm 
bóng thấp tay, phát bóng cao tay, phát bóng thấp tay. 
4.3. Thái độ: 

Thái độ học tập nghiêm túc, cần cù, siêng năng luyện tập để hình thành được các kỹ 
thuật bóng chuyền, nâng cao năng lực chuyên môn; ý thức được trách nhiệm học tập sau này 
để phục vụ nhân dân, đạo đức trong sáng, tác phong nghề nghiệp chuẩn mực; thể hiện tốt tinh 
thần trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp trồng người. 
5. Mô tả tóm tắt học phần  

Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể 
chất cho học sinh, sinh viên. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo 
dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà 
trường.  
6. Cấu trúc nội dung học phần: 
6.1. Lý thuyết 

Nội dung Số tiết Mục tiêu 
1.1. Lịch sử phát triển môn bóng chuyền.  
1.2. Nguyên lý kỹ thuật môn bóng chuyền. 
1.3. Phương pháp tổ chức thi đấu bóng chuyền.  
1.4. Luật thi đấu bóng chuyền. 

5 
 

4.1.1. 
4.1.2. 

 

6.2. Thực hành 
Nội dung Số tiết Mục tiêu 

1.1. Thực hành chuyền bóng.  
1.2. Thực hành đệm bóng. 
1.3. Thực hành phát bóng . 
1.4. Thực hành tổ chức thi đấu bóng chuyền. 

12 
12 
12 
14 

4.2.1. 
4.2.2. 
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7. Phương pháp giảng dạy:   
Phương pháp giảng dạy được áp dụng: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thị 
phạm, phương pháp lập lại, phương pháp nâng cao dần lượng vận động, phương pháp xem 
băng ghi hình …  

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 
 Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.  
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành.  
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  
- Tham dự thi kết thúc học phần.  
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:  
9.1. Cách đánh giá  

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 
1 Điểm lý thuyết    30%  
2 Điểm giữa kỳ    20%  
3 Điểm thi kết thúc    50%  

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

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

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số 
thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định 
về công tác học vụ của Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
Xuất bản 
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1 Vũ Đức Thu Giáo trình tài liệu môn 
bóng chuyền và bóng rổ 

1995 Vụ giáo dục thể chất Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, xuất 
bản Hà Nội  

2 D. Hare Học thuyết huấn luyện 1996 TDTT Hà Nội 
3 Trịnh Trung 

Hiếu 
Lý luận và phương pháp 
TDTT 

1997 TDTT Hà Nội 

4 Ủy ban TDTT Luật bóng chuyền 2003 TDTT Hà Nội 
5 Nguyễn Quang Hướng dẫn tập luyện và thi 

đấu bóng chuyền 
1996 TDTT Hà Nội 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên đọc tài liệu trước khi đến lớp, rèn luyện thêm các bài thực hành. 
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(18) Học phần: Giáo dục thể chất 3 
 
1. Tên học phần: Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông) 

- Mã số học phần: A05010. 
- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ.   
- Số tiết học phần: 5 tiết lý thuyết, 50 tiết thực hành và 30 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Chính trị - Quốc phòng. 
3. Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1 (A05008). 
4. Mục tiêu của học phần: 
4.1. Kiến thức: 
     4.1.1. Nắm vững tri thức về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông. 
     4.1.2. Nắm được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương 
pháp tập luyện. 
4.2. Kỹ năng: Sinh viên nắm vững và thực hiện thành thạo 3 động tác kỹ thuật: 
     4.2.1. Kỹ thuật di chuyển, kỹ thuật cầm vợt. 
     4.2.2. Kỹ thuật giao cầu. 
     4.2.3. Kỹ thuật đánh cầu trên lưới thuận và nghịch tay. 
4.3. Thái độ: 

Ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, nghiêm túc học tập, nắm bắt kỹ thuật động 
tác tốt và tham gia các hoạt động trong giờ học. 
5. Mô tả tóm tắt học phần  

Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập 
luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể 
thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, 
cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong 
môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập 
luyện cũng như thi đấu. 

Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua 
những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giáo viên 
hướng dẫn mong muốn.  
6. Cấu trúc nội dung học phần: 

6.1. Lý thuyết 
Vấn đề 1: Khái quát chung về môn cầu lông 

Nội dung Số tiết Mục tiêu 
1.1.  Nguồn gốc ra đời môn cầu lông. 
1.2.  Lịch sử phát triển môn cầu lông trong và 
ngoài nước. 
1.3.  Lợi ích tác dụng của môn cầu lông. 

1 
 

4.1.1. 
4.1.2. 

 

Vấn đề 2: Những kỹ thuật cơ bản trong cầu lông  
Nội dung Số tiết Mục tiêu 
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2.1. Khái niệm chung. 
2.2. Kỹ thuật di chuyển ngang, di chuyển tiến, lùi 
trong môn cầu lông. 
2.3. Kỹ thuật cầm vợt đánh cầu thuận và nghịch 
tay. 
2.4. Kỹ thuật giao cầu, nhận giao cầu, kỹ thuật 
đánh cầu trên lưới. 

2 4.1.1. 
4.1.2. 

 

Vấn đề 3: Giới thiệu sơ lược về luật cầu lông 
Nội dung Số tiết Mục tiêu 

3.1. Kích thước sân bãi, cách tính điểm. 
3.2. Phương pháp tổ chức thi đấu. 

2 4.1.1. 
4.1.2. 

6.2. Thực hành 
Nội dung Số tiết Mục tiêu 

1.1. Kỹ thuật di chuyển đơn bước, kỹ thuật di 
chuyển đa bước, kỹ thuật cầm vợt. 
1.2. Kỹ thuật giao cầu, kỹ thuật di chuyển nhận 
giao cầu. 
1.3. Kỹ thuật di chuyển ngang sân, kỹ thuật di 
chuyển dọc sân. 
1.4. Kỹ thuật di chuyển đánh cầu trên lưới thuận 
và nghịch tay. 
 

25 4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 

7. Phương pháp giảng dạy:   
Phương pháp giảng dạy được áp dụng: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp 

thị phạm, phương pháp lặp lại, phương pháp nâng cao dần lượng vận động, phương pháp xem 
băng ghi hình …  
8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.  
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành.  
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.  
- Tham dự thi kết thúc học phần.  
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:  
9.1. Cách đánh giá 
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 
1 Điểm lý thuyết    30%  
2 Điểm giữa kỳ    20%  



115 

3 Điểm thi kết thúc    50%  
9.2. Cách tính điểm  

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 
10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.   

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 
phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 
tác học vụ của Trường.   
10. Tài liệu học tập: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu Năm 
Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục 
đích 
sử 

dụng 

1 Ủy ban TDT Ủy ban TDT 2010 
TDTT Hà 
Nội 

Thư viện Học 

2 
Nguyễn Văn 
Hồng ,Trần 
Việt Dũng 

Giáo trình Cầu Lông 2008 ĐHSP Thư viện Học 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Sinh viên chuẩn bị và thực hiện theo sự hướng dẫn của Giảng viên trước mỗi buổi học.  

Thời 
gian 

Nội dung buổi học 
Hình thức lên lớp Tự 

nghiên 
cứu 

Tổng Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tự 
học 

Tuần 
1 

Giới thiệu môn học,hướng dẫn các bài 
tập khởi động chung và khởi động 
chuyên môn. 

1 2  
  

Tuần 
2 

Giới thiệu lịch sử, lợi ích việc tập luyện 
môn cầu lông. Giới thiệu các kỹ thuật 
cơ bản trong môn cầu lông. 

2   
  

Tuần 
3 

Hướng dẫn cách cầm vợt, tâng cầu và 
các bước di chuyển đơn bước trong 
môn cầu lông. 

 2 2 
  

Tuần 
4 

Ôn tập kỹ thuật di chuyển đơn bước, 
giới thiệu kỹ thuật đánh cầu trên lưới 
thuận tay và nghịch tay. 

 2 4 
  

Tuần 
5 

Hướng dẫn kỹ thuật giao cầu thuận tay, 
kỹ thuật di chuyển đa bước trong môn 
cầu lông. 

 2 2 
  

Tuần 
6 

Các chấn thương thường gặp trong tập 
luyện cầu lông. Hướng dẫn luật cầu 

2  4 
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Thời 
gian 

Nội dung buổi học 
Hình thức lên lớp Tự 

nghiên 
cứu 

Tổng Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tự 
học 

lông 

Tuần 
7 

Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước về 
phía cuối sân thực hiện động tác nhận 
giao cầu 

 2  
  

Tuần 
8 

Thi kết thúc học phần 
 2  

  

Tuần 
9 

Thi kết thúc học phần 
 2  

  

Tổng cộng: 5 tiết 14 tiết 12tiết 30 tiết 60 tiết 
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(19) Học phần: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam 
 
1. Tên học phần: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Mã số học phần: Z05001  - Số tiết học phần: 30 tiết  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  00 tiết 
+ Thảo luận, báo cáo nhóm: 00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  00 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa: Khoa Chính trị - Quốc phòng 

3. Thông tin về giảng viên 
- Họ và tên: Lâm Đông Hồ        
  Chức danh: Giảng viên, học vị: Thạc sĩ  Đơn vị: Ban QLNT KTX 
  Email: ldho@vnkgu.edu.vn   Điện thoại: 0939698179 
- Họ và tên: Đỗ Thị Ngọc Quý 
  Chức danh: Giảng viên, học vị: Cử nhân Khoa: Chính trị - Quốc phòng 
  Email: dtnquy@vnkgu.edu.vn   Điện thoại: 0962065561 
- Họ và tên: Huỳnh Thị Thúy Diễm  
  Chức danh: Giảng viên, học vị: Cử nhân Khoa: Chính trị - Quốc phòng 
  Email: httdiem@vnkgu.edu.vn   Điện thoại: 0976997303 

4. Điều kiện tiên quyết: Không  
5. Mục tiêu của học phần 

Giáo dục những quan điểm cơ bản Đảng và chủ nghĩa Mác Lê nin về chiến tranh nhân 
dân, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm về xây dựng nền quốc phòng - an ninh, 
xây dựng lực lượng vũ trang và kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với công tác quốc phòng - 
an ninh; giáo dục nội dung cơ bản về nghệ thuật quân sự Việt Nam; 

Giáo dục và rèn luyện phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, tình yêu Tổ quốc; xây 
dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, nâng cao 
ý thức cộng đồng, trách nhiệm xã hội và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. 
5.1. Kiến thức 

5.1.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học  
5.1.1.1. Khái quát được đối tượng nghiên cứu của môn học 
5.1.1.2. Biết được phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu của môn học 
5.1.1.3. Hiểu được đặc điểm và chương trình của học phần Đường lối quốc phòng và an 

ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam 
5.1.2. Quan điểm cơ bản của CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, 

quân đội và bảo vệ Tổ quốc  
5.1.2.1 Trình bày được quan điểm CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh 
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5.1.2.2. Trình bày được quan điểm CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội  
5.1.2.3. Trình bày được quan điểm CN Mác-Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
5.1.2.4. Trình bày được quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 

nghĩa 
5.1.3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa 
5.1.3.1. Nhận thức được vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 
5.1.3.2. Biết được xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để 

bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa 
5.1.3.3. Hiểu được một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân hiện nay 
5.1.4. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

5.1.4.1. Hiểu được những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 
5.1.4.2. Biết được quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 
5.1.4.3. Trình bày được một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ 

quốc 
5.1.5. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam 

5.1.5.1. Trình bày được đặc điểm và những quan điểm nguyên tắc cơ bản xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân 

5.1.5.2. Biết được phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn 
mới 

5.1.5.3. Hiểu được những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
5.1.6. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh 

và đối ngoại 
5.1.6.1. Trình bày được cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với 

tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh ở Việt Nam 
5.1.6.2. Nhận thức được nội dung phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng, an ninh và đối ngoại ở nước ta hiện nay 
5.1.6.3. Hiểu được một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội 

gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh ở Việt Nam hiện nay 
5.1.7. Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam 

5.1.7.1. Hiểu được truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta 
5.1.7.2. Hiểu được nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo 
5.1.7.3. Biết được một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự vào sự nghiệp bảo 

vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới và trách nhiệm của sinh viên 
5.2. Kỹ năng  

5.2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phần Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam 

5.2.1.1. Hiểu được tầm quan trọng về đường lối quân sự của đảng, về công tác quốc 
phòng – an ninh. 
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5.2.1.2. Nhận thức được phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu về môn học 
GDQP – AN. 

5.2.1.3. Khái quát được đặc điểm học phần và chương trình học phần của môn GDQP - 
AN. 

5.2.2. Quan điểm cơ bản của CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, 
quân đội và bảo vệ Tổ quốc  

5.2.2.1. Phân tích được quan điểm CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh 
5.2.2.2. Phân tích được quan điểm CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội  
5.2.2.3. Phân tích được quan điểm CN Mác-Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
5.2.2.4. Phân tích được quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 

nghĩa 
5.2.3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa 
5.2.3.1. Phân tích được về vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 
5.2.3.2. Khái quát được xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững 

mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa 
5.2.3.3. Vận dụng được một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an 

ninh nhân dân hiện nay 
5.2.4. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

5.2.4.1. Phân tích được những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 
5.2.4.2. Nhận thức được quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 
5.2.4.3. Thực hiện được một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ 

quốc 
5.2.5. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam 

5.2.5.1. Phân tích được đặc điểm và những quan điểm nguyên tắc cơ bản xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân 

5.2.5.2. Nhận thức được phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai 
đoạn mới 

5.2.5.3. Thực hiện được những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
5.2.6. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh 

và đối ngoại 
5.2.6.1. Phân tích được cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với 

tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở Việt Nam 
5.2.6.2. Vận dụng được nội dung phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng, an ninh và đối ngoại ở nước ta hiện nay 
5.2.6.3. Vận dụng được một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - 

xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh và đối ngoại ở Việt Nam hiện nay 
5.2.7. Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam 

5.2.7.1. Phân tích được truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta 
5.2.7.2. Khái quát được nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo 
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5.2.7.3. Vận dụng được một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự vào sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới và trách nhiệm của sinh viên 
5.3. Thái độ 

- Nắm vững đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng, nâng cao trách nhiệm công dân 
đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai 
trái phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

- Quán triệt tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng 
– an ninh. 

- Xác định thái độ, nhận thức đúng đắn của sinh viên nói riêng, thế hệ trẻ nói chung với 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước. 

- Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu CNXH; hình thành 
nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác. 
5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Nâng cao năng lực hiểu biết về đường lối quân sự của Đảng ta đáp ứng các yêu cầu 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. 

- Bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất đạo đức, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội 

- Sinh viên phải xác định rõ trách nhiệm học tập, có thái độ đúng đắn và nghiêm túc khi 
học tập về đường lối quân sự của Đảng. 

- Sinh viên phải tích cực rèn luyện, tham gia xây dựng và củng cố kiến thức ngay khi 
đang học tại nhà trường đại học cũng như khi ra công tác sau này.  
6. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học  
Nội dung  Mục tiêu dạy - học 

1.1. Đối tượng nghiên cứu 
1.2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 
1.3. Giới thiệu học phần 

5.1.1.1;   5.2.1.1;    5.3;     5.4 
5.1.1.2;   5.2.1.2;    5.3;     5.4 
5.1.1.3;   5.2.1.3;    5.3;     5.4 

Chương 2: Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 
chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc 

Nội dung  Mục tiêu dạy - học 
2.1. Quan điểm CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 
chiến tranh 
2.2. Quan điểm CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 
quân đội 
2.3. Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa 
2.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa 

5.1.2.1;    5.2.2.1;   5.3;     5.4 
 
5.1.2.2;    5.2.2.2;    5.3;    5.4 
 
5.1.2.3;    5.2.2.3;    5.3;    5.4 
 
5.1.2.4;    5.2.2.4;    5.3;    5.4 

Chương 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ  
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Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
Nội dung  Mục tiêu dạy - học 

3.1. Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 
dân 
3.2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 
vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa 
3.3. Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân, an ninh nhân dân hiện nay 

5.1.3.1;    5.2.3.1;   5.3;     5.4 
 
5.1.3.2;    5.2.3.2;    5.3;    5.4 
 
 
5.1.3.3;    5.2.3.3;    5.3;    5.4 

Chương 4: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
Nội dung  Mục tiêu dạy - học 

4.1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ 
quốc 
4.2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ 
Tổ quốc 
4.3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo 
vệ Tổ quốc 

5.1.4.1;    5.2.4.1;   5.3;     5.4 
 

5.1.4.2;    5.2.4.2;    5.3;    5.4 
 

5.1.4.3;    5.2.4.3;    5.3;    5.4 

Chương 5: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam 
 Nội dung  Mục tiêu dạy - học 

5.1. Đặc điểm và những quan điểm nguyên tắc cơ bản xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
5.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
trong giai đoạn mới 
5.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân 

5.1.5.1;    5.2.5.1;   5.3;   5.4 
 
5.1.5.2;    5.2.5.2;   5.3;   5.4 
 
5.1.5.3;    5.2.5.3;   5.3;   5.4 

Chương 6: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố  
    quốc phòng – an ninh và đối ngoại 

 Nội dung  Mục tiêu dạy - học 
6.1. Cơ  sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển 
kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh ở Việt 
Nam 
6.2. Nội dung phát triển KT xã hội với tăng cường củng cố 
quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở nước ta hiện nay 
6.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển 
kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an 
ninh ở Việt Nam hiện nay 

5.1.6.1;    5.2.6.1;   5.3;   5.4 
 
 
5.1.6.2;    5.2.6.2;   5.3;   5.4 
 
 
5.1.6.3;    5.2.6.3;   5.3;   5.4 

Chương 7: Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

7.1. Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta 
7.2. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo 

5.1.7.1;    5.2.7.1;   5.3;   5.4 
5.1.7.2;    5.2.7.2;   5.3;   5.4 
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7.3. Vận dụng một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật 
quân sự vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới và 
trách nhiệm của sinh viên  

 
5.1.7.3;    5.2.7.3;   5.3;   5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1. Lịch trình chung 

Các 
Chương 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Tự  

nghiên 
cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành 
TT 

Chương 1 2 0 0 0 4 6 
Chương 2 6 0 0 0 12 18 
Chương 3 4 0 0 0 8 12 
Chương 4 4 0 0 0 8 12 
Chương 5 4 0 0 0 8 12 
Chương 6 4 0 0 0 8 12 
Chương 7 6 0 0 0 12 18 

Tổng 30 0 0 0 60 90 
7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
 Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa đảm bảo điều 
kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (mic) bảng, phấn, khăn 
lau bảng.  
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Mang mặc trang phục đúng quy định. 
- Tham dự kiểm tra giữa học phần. 
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc). 
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Cách đánh giá 

TT Điểm thành 
phần 

Phương pháp 
đánh giá 

Trọng 
số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
Điểm chuyên 
cần  

- Điểm danh 
số tiết tham dự 
học 

20 
Đánh giá tính chuyên cần, tích cực và 
thái độ trong học tập 

2 
Điểm kiểm tra 
giữa kỳ  

- Kiểm tra  
trắc nghiệm 
(tự luận)  

30 
Đánh giá kết quả về nhận thức trong 
học tập và khả năng nhớ, khái quát, 
vận dụng thực tiễn của sinh viên 
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3 
Điểm thi kết 
thúc học phần 

- Thi viết  
- Tham dự đủ 
80% tiết lý 
thuyết 

50 

Đánh giá kết quả về nhận thức, quán 
triệt của sinh viên với đường lối, 
chính sách của Đảng sau khi học toàn 
bộ nội dung học phần 

Điểm học phần = Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + Điểm thi kết 
thúc học phần  x  50% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
Xếp hạng Thang điểm 10 

Đạt 
Xuất sắc 9,0 - 10 

Giỏi 8,0 - 8,9 
Khá 7,0 - 7,9 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 
Trung bình 5,0 - 5,9 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 

Kém < 4,0 
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  
- Điều kiện cấp chứng chỉ: Sinh viên có điểm trung bình chung môn học đạt từ 5 điểm 

trở lên (theo thang điểm 10) mới được cấp chứng chỉ GDQP&AN. 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

[1] 
Đào Huy Hiệp 

và ctv 

Giáo trình giáo dục 
Quốc phòng – An 

ninh – Tập một 
2014 Giáo 

dục 
Thư 
viện 

X  

[2] 

 
Tạ Ngọc Vãng 

và ctv 
 

Giáo trình giáo dục 
an ninh – trật tự 

2012 
Giáo 
dục 

Thư 
viện 

X  

[3] 
Lê Ngọc Cường 

và ctv 
 

Giải thích từ ngữ 
Giáo dục Quốc 

phòng - An ninh 
2014 

Giáo 
dục  

Thư 
viện 

 X 

[4] Phùng Văn Thiết Giáo trình Học 2015 Giáo Thư  X 
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 
 
 
 
 

Chương 1: 
Đối tượng và 
phương pháp 
nghiên cứu 

môn học 

2 0 

- Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [3]: Trang 100; 102; 168 
+ Tham khảo tài liệu [6]: Trang 1 ->3 
- Nghiên cứu trước: Chương 2 Quan điểm CN 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, 
quân đội và bảo vệ Tổ quốc. 

2 

Chương 2: 
Quan điểm 
cơ bản của 
CN Mác-
Lênin, tư 
tưởng Hồ 

Chí Minh về 
chiến tranh, 
quân đội và 
bảo vệ Tổ 

quốc. 

6 0 

- Nghiên cứu: 
+ Tài liệu [3]: Trang 68; 75; 77; 113, 203; 204 
+ Tài liệu [4]: Từ trang 20 -> 25; 26 ->45; 78 ->99; 
120 ->137 
+ Tham khảo tài liệu [6]: Trang 5 ->17 
- Tra cứu nội dung về: 
+ Nguồn gốc nảy sinh chiến tranh và bản chất của 
chiến tranh 
+ Nguồn gốc ra đời, bản chất giai cấp và sức mạnh 
chiến đấu của quân đội theo quan điểm của chủ 
nghĩa Mác - Lênin 
+ Bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: 
+ Sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN 
+ Trách nhiệm của sinh viên trong sự nghiệp bảo 
vệ Tô quốc XHCN 

Nguyễn Xuân 
Trường và ctv 

thuyết Mác – 
Lênin, Tư tưởng 
Hồ Chí Minh về 
chiến tranh, quân 
đội và bảo vệ Tổ 

quốc 

dục viện 

[5] 
Nguyễn Đức Ngọc 

và ctv 
Giáo trình Đường 

lối quân sự 
2015 

Giáo 
dục 

Thư 
viện 

 X 

[6] 

Lâm Đông Hồ 
Đỗ Thị Ngọc Qúy 
Huỳnh Thị Thúy 

Diễm 

Tập bài giảng 
Đường lối quốc 

phòng và an ninh 
của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

2019 
Trường Đại học 

Kiên Giang 
X 
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- Tìm hiểu trước: Chương 3 Xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

3 

Chương 3: 
Xây dựng 
nền quốc 

phòng toàn 
dân, an ninh 
nhân dân bảo 
vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã 
hội chủ 
nghĩa. 

4 0 

- Nghiên cứu: 
+ Tài liệu [3]: Trang 169 
+ Tài liệu [5]: Từ trang 84 -> 115 
+ Tham khảo tài liệu [6]: Trang 18 ->25 
- Tra cứu nội dung về: 
+ Vị trí , đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an 
ninh nhân dân 
+ Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an 
ninh nhân dân vững mạnh 
+ Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân an 
ninh nhân dân vững mạnh 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Một số biện pháp 
chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 
nhân dân hiện nay 
- Tìm hiểu trước: Chương 4 Chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

4 

Chương 4: 
Chiến tranh 

nhân dân bảo 
vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa 

 
 

 
 
 

4 
 
 
 

0 

- Nghiên cứu: 
+ Tài liệu [3]: Trang 69; 71; 72 
+ Tài liệu [5]: Từ trang 35 -> 62 
+ Tham khảo tài liệu [6]: Trang 26 ->41 
- Tra cứu nội dung về: 
+ Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tổ quốc 
+ Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tổ quốc 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: 
+ Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh 
chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội 
+ Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, 
phát huy tinh thần tự lực tự cường 
- Tìm hiểu trước: Chương 5 Xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân Việt Nam 

5 

Chương 5: 
Xây dựng lực 

lượng vũ 
trang nhân 
dân Việt 

4 0 

- Nghiên cứu: 
+ Tài liệu [3]: Từ trang 128 -> 129 
+ Tài liệu [5]: Từ trang 116 -> 153 
+ Tham khảo tài liệu [6]: Trang 42 ->53 
- Tra cứu nội dung về: 
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Nam + Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân 
+ Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới 
+ Xây dựng Quân đội nhân dân theo hướng cách 
mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Những biện pháp 
chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
- Tìm hiểu trước: Chương 6 Kết hợp phát triển kinh 
tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an 
ninh và đối ngoại 

6 

Chương 6: 
Kết hợp phát 
triển kinh tế - 

xã hội với 
tăng cường 

củng cố quốc 
phòng, an 

ninh và đối 
ngoại 

4 0 

- Nghiên cứu: 
+ Tài liệu [3]: Từ trang 115 ->116; 263 
+ Tài liệu [5]: Từ trang 155 -> 185 
+ Tham khảo tài liệu [6]: Trang 54 ->73 
- Tra cứu nội dung về: 
+ Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc kết hợp phát 
triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, 
an ninh ở Việt Nam 
+ Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường, 
củng cố quốc phòng, an ninh trong các ngành, các 
lĩnh vực kinh tế chủ yếu 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Một số giải pháp 
chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã 
hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an 
ninh ở nước ta hiện nay 
- Tìm hiểu trước: Chương 7 Những vấn đề cơ bản 
về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam 

7 

Chương 7: 
Những vấn 

đề cơ bản về 
lịch sử nghệ 

thuật quân sự 
Việt Nam 

 

6 0 

- Nghiên cứu: 
+ Tài liệu [3]: Trang 136 
+ Tham khảo tài liệu [6]: Trang 74 ->93 
- Tra cứu nội dung về: 
+ Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của ông 
cha ta 
+ Cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam 
+ Nội dung nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có 
Đảng lãnh đạo 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Trách nhiệm của 
sinh viên 
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(20) Học phần: Công tác quốc phòng và an ninh 
 
1. Tên học phần: Công tác quốc phòng và an ninh  

(Security and Defense Tasks)  
- Mã số học phần:  Z05002   - Số tíết học phần: 30 tiết  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 

+ Nghe giảng lý thuyết:  30 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp: 00 tiết 
+ Thảo luận:  00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  00 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Chính trị - Quốc phòng 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: Huỳnh Thị Thúy Diễm       Chức danh: Giảng viên, học vị: Cử nhân 
Email: httdiem@vnkgu.edu.vn       Điện thoại: 0976997303 

4. Điều kiện tiên quyết: Không 
5. Mục tiêu của học phần 

Sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng 
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đấu tranh phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", 
bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc 
và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; giữ gìn an ninh chính trị và bảo vệ toàn vẹn lãnh 
thổ Việt Nam XHCN.  

Sinh viên hiểu được những kiến thức về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng 
dự bị động viên, xây dựng phong trào toàn dân đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng 
chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; 
kiến thức về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam; an ninh phi 
truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam. 
5.1. Kiến thức 

5.1.1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực 
thù dịch đối với cách mạng Việt Nam 

5.1.1.1. Trình bày được sự hình thành và phát triển của chiến lược "Diễn biến hoà bình", 
bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá CNXH 

5.1.1.2. Định nghĩa được những âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hoà bình”, 
bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch để chống phá cách mạng Việt Nam 

5.1.1.3. Hiểu được mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống chiến 
lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của Đảng và Nhà nước ta 

5.1.2. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên 
công nghiệp quốc phòng 

5.1.2.1. Định nghĩa được vị trí, vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ 
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5.1.2.2. Phát biểu được những quan điểm, nguyên tắc và nội dung xây dựng lực lượng 
dự bị động viên 

5.1.2.3. Hiểu được một số nội dung động viên công nghiệp quốc phòng 
5.1.3. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới 

5.1.3.1. Nhận thức được việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 
5.1.3.2. Định nghĩa được những nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên 

giới quốc gia 
5.1.3.3. Trình bày được những quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ 

chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 
5.1.4. Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực 

thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam 
5.1.4.1. Hiểu được được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo  
5.1.4.2. Đánh giá được tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, 

Nhà nước ta hiện nay  
5.1.4.3. Nhận thức được những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo 

chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch 
5.1.5. Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh  quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã 

hội 
5.1.5.1. Hiểu được khái niệm, tính chất, mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm 

trật tự, an toàn xã hội.  
5.1.5.2. Khái quát được nội dung bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã 

hội. 
5.1.5.3. Trình bày được một số quan điểm, phương châm, nguyên tắc trong bảo vệ an 

ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 
5.1.5.4. Hiểu và trình bày được chủ thể, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội. 
5.1.6. Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội 

5.1.6.1. Hiểu được các mục đích, nội dung và nhiệm vụ phòng chống tội phạm 
5.1.6.2. Định nghĩa được khái điệm, đặc điểm công tác phòng chống tệ nạn xã hội 
5.1.6.3. Nhận thức được các loại tệ nạn xã hội phổ biến ở Việt Nam hiện nay 

5.1.7. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
5.1.7.1. Nhận thức được về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
5.1.7.2. Trình bày được những quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần 

chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc 
5.1.7.3. Khái quát được nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc 
5.1.8. An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi 

truyền thống ở Việt Nam 
5.1.8.1. Định nghĩa được khái niệm, đặc điểm, bối cảnh nảy sinh của An ninh phi truyền 

thống. 
5.1.8.2. Hiểu được nội dung về An ninh phi truyền thống. 
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5.1.8.3. Trình bày được ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. 
5.2. Kỹ năng 

5.2.1. Phòng chống chiến lược ”diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực 
thù địch đối với cách mạng Việt Nam 

5.2.1.1. Phân tích được những âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hoà bình”, 
bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch để chống phá cách mạng Việt Nam 

5.2.1.2. Chứng minh được quan điểm và phương châm phòng chống chiến lược diễn 
biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của Đảng và Nhà nước ta là đúng đắn 

5.2.1.3. Liệt kê được những giải pháp phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, 
bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay 

5.2.2. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên 
công nghiệp quốc phòng 

5.2.2.1. Định nghĩa được vị trí, vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ 
5.2.2.2. Phát biểu được những quan điểm, nguyên tắc và nội dung xây dựng lực lượng 

dự bị động viên 
5.2.2.3. Hiểu được một số nội dung động viên công nghiệp quốc phòng 

5.2.3. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới 
5.2.3.1. Nhận thức được việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. 
5.2.3.2. Định nghĩa được những nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên 

giới quốc gia 
5.2.2.3. Trình bày được những quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ 

chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 
5.2.4. Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù 

địch địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam 
5.2.4.1. Hiểu được được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo  
5.2.4.2. Đánh giá được tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, 

Nhà nước ta hiện nay  
5.2.4.3. Nhận thức được những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo 

chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch 
5.2.5. Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã 

hội 
5.2.5.1. Hiểu được khái niệm, tính chất, mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm 

trật tự, an toàn xã hội.  
5.2.5.2. Khái quát được nội dung bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã 

hội. 
5.2.5.3. Trình bày được một số quan điểm, phương châm, nguyên tắc trong bảo vệ an 

ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 
5.2.5.4. Hiểu và trình bày được chủ thể, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội. 
5.2.6. Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội 

5.2.6.1. Hiểu được các mục đích, nội dung và nhiệm vụ phòng chống tội phạm 
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5.2.6.2. Định nghĩa được khái điệm, đặc điểm công tác phòng chống tệ nạn xã hội 
5.2.6.3. Nhận thức được các loại tệ nạn xã hội phổ biến ở Việt Nam hiện nay 

5.2.7. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
5.2.7.1. Nhận thức được về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
5.2.7.2. Trình bày được những quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần 

chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc 
5.2.7.3. Khái quát được nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc 
5.2.8. An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi 

truyền thống ở Việt Nam 
5.2.8.1. Định nghĩa được khái niệm, đặc điểm, bối cảnh nảy sinh của An ninh phi truyền 

thống. 
5.2.8.2. Hiểu được nội dung về An ninh phi truyền thống. 
5.2.8.3. Trình bày được ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam. 

5.3. Thái độ 
- Sinh viên nhận thức được những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật 

đổ của các thế lực thù địch chống phá các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ 
nghĩa và cách Mạng Việt Nam hiện nay 

- Rèn luyện được phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu CNXH; xây 
dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức 
cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác 

- Xây dựng được niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận 
điểm sai trái phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN 

- Quán triệt tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng 
và an ninh 
5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Nâng cao năng lực hiểu biết về công tác quốc phòng và an ninh ta đáp ứng các yêu cầu 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

- Bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất đạo đức, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội 

- Sinh viên xác định được trách nhiệm học tập, có thái độ đúng đắn và nghiêm túc khi 
học tập về công tác quốc phòng và an ninh 

- Sinh viên tích cực rèn luyện, tham gia xây dựng và củng cố kiến thức ngay khi đang 
học tại nhà trường cũng như khi ra công tác sau này 
6. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế 
lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1.1. Chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các 
thế lực thù địch chống phá CNXH 

5.1.1;   5.2.1;   5.3;  5.4 
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1.2. Chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các 
thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt nam (CMVN) 
1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng 
chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của 
Đảng và Nhà nước ta 
1.4. Những giải pháp phòng, chống chiến lược “Diễn biến 
hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay 

5.1.1;   5.2.1;   5.3;  5.4 
 
5.1.1;   5.2.1;   5.3;  5.4 
 
5.1.1;   5.2.1;   5.3;  5.4 

Chương 2: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động 
viên công nghiệp quốc phòng 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

2.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 
2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV) 
2.3. Động viên công nghiệp quốc phòng (ĐVCNQP) 

5.1.2;   5.2.2;   5.3;  5.4 
5.1.2;   5.2.2;   5.3;  5.4 
5.1.2;   5.2.2;   5.3;  5.4 

 Chương 3: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

3.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia 
3.2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia 
3.3. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 

5.1.3;   5.2.3;   5.3;  5.4 
5.1.3;   5.2.3;   5.3;  5.4 
5.1.3;   5.2.3;   5.3;  5.4 

Chương 4: Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các 
thế lự thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 
4.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc 
4.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo 
4.3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và 
tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam 

5.1.4;   5.2.4;   5.3;  5.4 
5.1.4;   5.2.4;   5.3;  5.4 
5.1.4;   5.2.4;   5.3;  5.4 
 

Chương 5: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh  quốc gia (BVANQG) và bảo 
đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 
5.1. Khái niệm, tính chất, mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia 
và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 
5.2. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an 
toàn xã hội. 
5.3. Quan điểm, phương châm, nguyên tắc trong bảo vệ an 
ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 
5.4. chủ thể, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật 
tự, an toàn xã hội. 

5.1.5;   5.2.5;   5.3;  5.4 
 
5.1.5;   5.2.5;   5.3;  5.4 
 
5.1.5;   5.2.5;   5.3;  5.4 
 
5.1.5;   5.2.5;   5.3;  5.4 
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Chương 6: Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã 
hội 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 
6.1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm 
6.2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội 
6.3. Các loại tệ nạn xã hội phổ biến ở VN 

5.1.6;   5.2.6;   5.3;  5.4. 
5.1.6;   5.2.6;   5.3;  5.4. 
5.1.6;   5.2.6;   5.3;  5.4. 

Chương 7: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 
7.1. Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc 
7.2. Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc 
7.3. Trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc tham gia 
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

5.1.7;   5.2.7;   5.3;  5.4 
 
5.1.7;   5.2.7;   5.3;  5.4 
 
5.1.7;   5.2.7;   5.3;  5.4 
 

Chương 8: An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh 
phi truyền thống (ANPTT) ở Việt Nam  

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 
8.1. Khái niệm, đặc điểm, bối cảnh nảy sinh của An ninh phi 
truyền thống. 
8.2. Nội dung về An ninh phi truyền thống. 
8.3. Ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt 
Nam. 

5.1.8;   5.2.8;   5.3;  5.4 
 
5.1.8;   5.2.8;   5.3;  5.4 
5.1.8;   5.2.8;   5.3;  5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Tự  

nghiên 
cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành 
TT 

Chương 1 4 0 0 0 8 12 
Chương 2 6 0 0 0 12 18 
Chương 3 4 0 0 0 8 12 
Chương 4 4 0 0 0 8 12 
Chương 5 4 0 0 0 8 12 
Chương 6 2 0 0 0 4 6 
Chương 7 2 0 0 0 4 6 
Chương 8 4 0 0 0 8 12 

Tổng 30 0 0 0 60 90 
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7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 

9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh 
giá 

Phương pháp 
đánh giá 

Trọng số 
(%) 

Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần 
Điểm danh 10 Đánh giá tính chuyên cần, tích 

cực và thái độ trong học tập 
 Tác phong 10 

2 Kiểm tra giữa kỳ 
Trắc nghiệm 
(Tự luận) 

30 
Đảnh giá kết quả  nhận thức 
trong học trong học tập và khả 
năng nhớ của sinh viên 

3 
Thi kết thúc học 
phần 

Trắc nghiệm 
(Tự luận) 

50 
Đánh giá kết quả về nhận thức, 
quán triệt của sinh viên với công 
tác quốc phòng - an ninh 

Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi kết 
thúc học phần x 50%)/100% 

 9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần 
Xếp hạng Thang điểm 10 

Đạt 
Xuất sắc 9,0 – 10 

Giỏi 8,0 – 8,9 
Khá 7,0 – 7,9 

Trung bình khá 6,0 – 6,9 
Trung bình 5,0 – 5,9 

Không đạt 
Trung bình yếu ≤ 4,9 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  
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- Điều kiện cấp chứng chỉ: Sinh viên có điểm trung bình chung môn học đạt từ 5 điểm 
trở lên (theo thang điểm 10) mới được cấp chứng chỉ GDQP&AN.  
10. Tài liệu học tập 

 
11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 
thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

[1] 
Đào Huy Hiệp 

và ctv 

Giáo trình giáo dục 
Quốc phòng – An 

ninh – Tập một 
2013 

Giáo 
dục 

Thư 
viện 

X  

[2] 
 

Tạ Ngọc Vãng 
và  ctv 

Giáo trình giáo dục 
an ninh – trật tự 

2012 
Giáo 
dục 

Thư 
viện 

 X 

[3] 
Lê Ngọc Cường 

và  ctv 
 

Giải thích từ ngữ 
Giáo dục Quốc 

phòng - An ninh 
2014 

Giáo 
dục 

Thư 
viện 

 X 

[4] 
Phùng Văn Thiết 

Nguyễn Xuân 
Trường và ctv 

Giáo trình Học 
thuyết Mác – Lênin, 

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về chiến 

tranh, quân đội và 
bảo vệ Tổ quốc 

2015 
Giáo 
dục 

Thư 
viện 

 X 

[5] 
Nguyễn Đức 
Ngọc và ctv 

Giáo trình Đường 
lối quân sự 

2015 
Giáo 
dục 

Thư 
viện 

 X 

[6] 
Ban tuyên giáo 

trung ương 

Tài liệu hỏi - đáp 
các văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII 

của Đảng 

2016 

Chính 
trị quốc 
gia - sự 

thật 

Thư 
viện 

 X 

[7] 

Lâm Đông Hồ 
Huỳnh Văn Việt 
Huỳnh Thị Thúy 

Diễm 

Tập bài giảng Công 
tác quốc phòng và 

an ninh 
2019 

Khoa Chính trị - 
Quốc phòng 

X  
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1 

Chương 1: 
Phòng chống 
chiến lược “diễn  
biến hòa bình”, 
bạo loạn lật đổ 
của các thế lực 
thù địch đối với 
cách mạng Việt 
Nam. 

4 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ I đến  IV (từ trang 
94 đến trang 104) 
- Tra cứu nội dung về: 
+ Sự hình thành và phát triển của chiến lược 
"Diễn biến hoà bình" 
+ Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “Diễn 
biến hoà bình” đối với CMVN 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Xây dựng các 
phương án phòng chống chiến lược  “Diễn 
biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ 

2 

Chương 2: 
Xây dựng lực 
lượng dân quân 
tự vệ, lực lượng 
dự bị động viên 
và động viên 
công nghiệp quốc 
phòng 

6 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I đến mục III (từ 
trang 116 đến trang 129) 
- Tra cứu nội dung: 
+ Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của 
lực lượng dân quân tự vệ 
+ Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng 
lực lượng dự bị động viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Một số biện 
pháp xây dựng LLDBĐV? 

3 

Chương 3: 
Xây dựng và bảo 
vệ chủ quyền 
biển, đảo, biên 
giới quốc gia 

4 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I đến III (từ 
trang 130 đến trang 143) 
- Tra cứu nội dung: 
+ Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ 
quốc gia 
+ Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới 
quốc gia. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Trách nhiệm 
công dân trong xây dựng và bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo biên giới quốc gia? 
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4 

Chương 4: 
Một số nội dung 
cơ bản về dân 
tộc, tôn giáo, đấu 
tranh phòng 
chống các thế lực 
thù địch lợi dụng 
vấn đề dân tộc, 
tôn giáo chống 
phá cách mạng 
Việt Nam 

4 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I dến mục III (từ 
trang 144 đến trang 159) 
- Tra cứu nội dung: Một số vấn đề chung về 
dân tộc. Một số vấn đề chung về tôn giáo. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: 
+ Quan điểm chính sách dân tộc của Đảng 
Nhà nước hiện nay 
+ Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về giải 
quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa 
+ Tình hình tôn giáo trên thế giới. Tình hình 
tôn giáo ở VN và chính sách tôn giáo của 
Đảng, Nhà nước ta hiện nay 
+ Giải pháp đấu tranh phòng, chống sự lợi 
dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá 
cách mạng Việt Nam của các thế lực thù 
địch. 

 
5 

Chương 5: 
Những vấn đề cơ 
bản về bảo vệ an 
ninh  quốc gia và 
bảo đảm trật tự, 
an toàn xã hội  
 
 

4 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I dến mục V (từ 
trang 160 đến trang 182) 
- Tra cứu nội dung: 
+ Về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, 
an toàn xã hội. 
+ Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà 
nhước, nhân dân làm chủ, công an là lực 
lượng nòng cốt trong sự  nghiệp bảo vệ an 
ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: 
+ Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà 
nhước, nhân dân làm chủ, công an là lực 
lượng nòng cốt trong sự  nghiệp bảo vệ an 
ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội 
+ Trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong 
bảo vệ ANQG và bảo đảm trật tự, an toàn xã 
hội. 
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6 

Chương 6: 
Những vấn đề cơ 
bản về đấu tranh 
phòng chống tội 
phạm và tệ nạn 
xã hội 
 

2 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I dến mục II (từ 
trang 205 đến trang 224) 
- Tra cứu nội dung: 
+ Khái niệm và các hướng cơ bản phòng 
ngừa tội phạm 
+ Mục đích, nội dung và nhiệm vụ phòng 
chống tội phạm. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: 
+ Các biện pháp phòng ngừa tội phạm 
+ Công tác phòng chống tệ nạn xã hội 
+ Trách nhiệm của sinh viên. 

7 

Chương 7: 
Xây dựng phong 
trào toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ 
quốc 
 

2 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I dến mục III (từ 
trang 183 đến trang 204) 
- Tra cứu nội dung: 
+ Quan điểm về quần chúng nhân dân và vai 
trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an 
ninh Tổ quốc 
+ Nội dung cơ bản của công tác xây dựng 
phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: 
+ Phương pháp xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
+ Trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong 
việc tham gia xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

8 

Chương 8: 
An ninh phi 
truyền thống và 
đấu tranh phòng 
chống các đe dọa 
an ninh phi 
truyền thống ở 
Việt Nam 

4 0 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận: 
+ Nội dung ANPTT 
+ Những giải pháp cơ bản nhằm ứng phó với 
các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở 
Việt Nam 
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(21) Học phần: Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng  lựu đạn 
 
1.Tên học phần: Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng  lựu đạn 
(General militarry, tactics, shotgun teachnique and grenade use)  

- Mã số học phần: A05037                      - Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết: 20 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  65 tiết 
+ Tự nghiên cứu:            170 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa: Giáo Dục Quốc Phòng và An Ninh 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng                 Chức danh: Giảng viên, học vị: Cử nhân 
Email: ntdung@vnkgu.edu.vn                 Điện thoại: 0966757642 

4. Điều kiện tiên quyết: Không 
5. Mục tiêu của học phần 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên hiểu biết được một số kỹ năng cơ bản của 
người chiến sĩ bộ binh trong huấn luyện và chiến đấu; biết vận dụng các kỹ năng quân sự 
trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 
5.1. Kiến thức 

5.1.1. Đội ngũ đơn vị (trung đội) 
5.1.1.1. Hiểu được ý nghĩa, thứ tự các bước chỉ huy đội hình cơ bản của trung đội hàng 

ngang và hàng dọc. 
5.1.1.2. Trình bày được các khẩu lệnh, các bước thực hiện động tác đội hình trung đội 

hàng ngang và hàng dọc. 
5.1.2. Sử dụng bản đồ địa hình quân sự  

5.1.2.1. Nắm được khái niệm, ý nghĩa, phân loại, đặc điểm công dụng của bản đồ địa 
hình quân sự. 

5.1.2.2. Hiểu được cơ sở toán học của bản đồ địa hình quân sự. 
5.1.3. Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao 

5.1.3.1. Phát biểu được khái niệm, đặc điểm của vũ khí công nghệ cao của địch trong 
chiến tranh. 

5.1.3.2. Biết được thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của 
địch trong chiến tranh. 

5.1.4. Ba môn quân sự phối hợp 
5.1.4.1. Trình bày được  cách tổ chức, phương pháp luyện tập; tích cực luyện tập, 

từng bước nâng cao thanh tích của các nhân và tập thể.  



139 

5.1.4.2. Khái quát được những nội dung cơ bản về quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân 
sự phối hợp nhằm tăng cường sức khỏe. 

5.1.5. Trung đội bộ binh tiến công 
5.1.5.1. Huấn luyện cho sinh viên nắm được đặc điểm mục tiêu, thủ đoạn đối phó của 

địch ở một số mục tiêu thường gặp trong công sự và ngoài công sự. 
5.1.5.2. Nắm được những nội dung cơ bản về đặc điểm của địch, cách đánh và hành 

động. 
5.1.6. Trung đội bộ binh phòng ngự 

5.1.6.1. Huấn luyện cho sinh viên nắm được đặc điểm, thủ đoạn tiến công của địch. 
5.1.6.2. Hiểu được nội dung công tác chuẩn bị và hành động của trung đội trong chiến 

đấu phòng ngự. 
5.1.7. Kỹ thuật bắn súng ngắn 

5.1.7.1. Hiểu được một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn súng ngắn. 
5.1.7.2. Biết cách tập bắn mục tiêu cố định bằng súng ngắn. 

5.1.8. Thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam 
5.1.8.1. Hiểu được nguyên tắc sử dụng lựu đạn và bảo quản lựu đạn. 
5.1.8.2. Hiểu được động tác và kỹ thuật ném lựu đạn. 

5.1.9. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (Nội dung bổ sung, có thể thay thế chương 7 Kỹ 
thuật bắn súng ngắn) 

5.1.9.1. Hiểu được một số nội dung cơ bản về lí thuyết ngắm bắn. 
5.1.9.2. Trình bày được các tư thế động tác ngắm bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK. 

5.2. Kỹ năng 
5.2.1. Đội ngũ đơn vị (trung đội) 

5.2.1.1. Thực hiện được các nội dung thứ tự động tác, các bước di chuyển đội hình trung 
đội hàng ngang và hàng dọc. 

5.2.1.2. Thực hiện được các khẩu lệnh, các bước thực hiện động tác đội hình trung đội 
hàng ngang và hàng dọc. 

5.2.2. Sử dụng bản đồ địa hình quân sự  
5.2.2.1. Thực hành được đo cự li, diện tích, xác định tọa độ trên bản đồ và Sử dụng bản 

đồ ngoài thực địa và đối chiếu ngoài thực địa. 
5.2.2.2. Biết cách chắp ghép, dán gấp và sử dụng bản đồ địa hình làm cơ sở vận dụng 

vào thực tế học tập, công tác. 
5.2.3. Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao 

5.2.3.1. Trình bày được một số biện pháp phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ 
khí công nghệ cao. 

5.2.3.2. Biết các phòng thủ dân sự với đánh trả địch tiến công bằng vũ khí công nghệ 
cao. 

5.2.4. Ba môn quân sự phối hợp 
5.2.4.1. Làm cơ sở thuận lợi cho sinh viên khi tham gia vào lực lượng vũ trang hoặc hội 

thao quốc phòng. 
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5.2.4.2. Góp phần hoàn thiện và nâng cao tố chất thể lực cho sinh viên như: nhanh, 
mạnh, bền, khéo. 

5.2.5. Trung đội bộ binh tiến công 
5.2.5.1. Biết cách đánh và hành động của trung đội đánh và chiếm từng mục tiêu. 
5.2.5.2. Biết vận dụng kĩ thuật và các động tác chiến đấu cơ bản vào thực hiện đánh 

chiếm mục tiêu. 
5.2.6. Trung đội bộ binh phòng ngự 

5.2.6.1. Nắm được nội dung cơ bản về yêu cầu chiến thuật, công tác chuẩn bị và hành 
động chiến đấu của trung đội phòng ngự. 

5.2.6.2. Biết vận dụng kĩ thuật và các động tác chiến đấu cơ bản vào quá trình chiến đấu 
phòng ngự. 

5.2.7. Kỹ thuật bắn súng ngắn  
5.2.7.1. Thực hiện thành thạo động tác bắn tại chổ bằng súng ngắn. 
5.2.7.2. Lấy được đường ngắm nhanh, chính xác, đáp ứng yêu cầu bài bắn. 

5.2.8. Thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam 
5.2.8.1. Thực hiện thành thạo động tác và tư thế ném lựu đạn. 
5.2.8.2. Biết vận dụng tư thế ném lựu đạn trong mọi điều kiện khi có chiến tranh xảy ra. 

5.2.9. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (Nội dung bổ sung, có thể thay thế chương 7 Kỹ 
thuật bắn súng ngắn) 

5.2.9.1. Thực hiện lấy đường ngắm nhanh, chính xác từng mục tiêu. 
5.2.9.2. Thực hiện được các tư thế động tác bắn súng tiểu liên AK. 

5.3. Thái độ 
- Sinh viên nhận thức được tác hại cơ bản của địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao 

và các biện pháp phòng chống. 
- Rèn luyện được tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, nghiêm túc, ý thức tổ chức 

kỉ luật cao, tự giác chấp hành điều lệnh và các nội quy của nhà trường. 
- Xây dựng được niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đấu tranh làm thất bại 

các luận điểm sai trái phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
- Xây dựng niềm tin cho sinh viên vào vũ khí, trang thiết bị khi học môn Quốc phòng - 

An ninh. 
- Xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của người thanh niên - sinh viên tham gia vào các hoạt 

động quốc phòng - an ninh ở nhà trường và địa phương, chủ động lựa chọn nghề nghiệp trong 
tương lai. 
5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Nâng cao năng lực hiểu biết về công tác quốc phòng - an ninh, ta đáp ứng các yêu cầu 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

- Bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất đạo đức, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. 

- Sinh viên xác định được trách nhiệm học tập, có thái độ đúng đắn và nghiêm túc khi 
học tập về công tác quốc phòng - an ninh. 
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- Sinh viên tích cực rèn luyện, tham gia xây dựng và củng cố kiến thức ngay khi đang 
học tại nhà trường cũng như khi ra công tác sau này. 

- Sinh viên phải bảo quản vật chất, thiết bị an toàn trong quá trình học. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Đội ngũ đơn vị (trung đội) 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1.1. Đội hình trung đội hàng ngang 
1.2. Đội hình trung đội hàng dọc 

5.1.1;   5.2.1;   5.3;   5.4 
5.1.1;   5.2.1;   5.3;   5.4 

Chương 2: Sử dụng bản đồ địa hình quân sự 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

2.1. Bản đồ 
2.2. Sử dụng bản đồ 

5.1.2;   5.2.2;   5.3;   5.4 
5.1.2;   5.2.2;   5.3;   5.4 

Chương 3: Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

3.1. Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng 
sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh. 
3.2. Một số biện pháp phòng chống địch tiến công hoả lực 
bằng vũ khí công nghệ cao. 

5.1.3;   5.2.3;   5.3;   5.4 
 
 

5.1.3;   5.2.3;   5.3;   5.4 
 

 Chương 4: Ba môn quân sự phối hợp 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

4.1 Điều lệ chung. 
4.2. Quy tắc thi đấu.  

5.1.4;   5.2.4;   5.3;   5.4 
5.1.4;   5.2.4;   5.3;   5.4 

Chương 5: Trung đội bộ binh tiến công 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

5.1. Vấn đề chung. 
5.2. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu. 
5.3. Thực hành chiến đấu  

5.1.5;   5.2.5;   5.3;   5.4 
5.1.5;   5.2.5;   5.3;   5.4 
5.1.5;   5.2.5;   5.3;   5.4 

Chương 6: Trung đội bộ binh phòng ngự 

 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

6.1. Những vấn đề chung 
6.2. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu 
6.3. Thực hành chiến đấu 

5.1.6;   5.2.6;   5.3;   5.4 
5.1.6;   5.2.6;   5.3;   5.4 
5.1.6;   5.2.6;   5.3;   5.4 

Chương 7: Kỹ thuật bắn súng ngắn 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

7.1. Động tác đứng bắn cơ bản 
7.2. Động tác đứng bắn hai tay 

5.1.7;   5.2.7;   5.3;   5.4 
5.1.7;   5.2.7;   5.3;   5.4 
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7.3. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày  5.1.7;   5.2.7;   5.3;   5.4 
Chương 8: Thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 
8.1. Kĩ thuật ném lựu đạn 
8.2. Động tác ném lựu đạn trong thành phố, thị xã 
8.3. Quy tắc chung sử dụng lựu đạn 

5.1.8;   5.2.8;   5.3;   5.4 
5.1.8;   5.2.8;   5.3;   5.4 
5.1.8;   5.2.8;   5.3;   5.4 

Chương 9: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (Nội dung bổ sung, có thể thay thế 
chương 7: Kỹ thuật bắn súng ngắn) 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 
9.1. Ngắm bắn 
9.2. Tư thế động tác chuẩn bị bắn, bắn và thôi bắn của 
súng tiểu liên AK 
9.3. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liêu 
AK 

5.1.9;   5.2.9;   5.3;   5.4 
5.1.9;   5.2.9;   5.3;   5.4 

 
5.1.9;   5.2.9;   5.3;   5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp 
Tự nghiên 

cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 
Thực hành 

TT 
Chương 1 0 0 0 6  12 18 
Chương 2 4 0 0 4 16 24 
Chương 3 6 0 0 2 16 24 
Chương 4 2 0 0 4 12 18 
Chương 5 2 0 0 12 28 42 
Chương 6 2 0 0 10 24 36 
Chương 7 2 0 0 19 42 63 
Chương 8 2 0 0 8 20 30 
Chương 9 (Nội dung bổ sung, có thể thay thế chương 7 Kỹ thuật bắn súng ngắn) 

Tổng 20 0 0 65 170 255 
7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: Vật chất trang thiết bị giảng dạy đầy đủ, giảng đường đủ ánh sáng, quạt, máy 
chiếu, âm thanh (micro) bảng, phấn, khăn lau bảng, sân bãi rộng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng. 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
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- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
+ Có mặt tối thiểu 80% số tiết học. 
+ Tham dự kiểm tra giữa học phần. 
+ Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc). 

9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng 
số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần Điểm danh 20 Đánh giá tính chuyên cần, tích 
cực và thái độ trong học tập. 

2 Kiểm tra giữa kỳ 
Kiểm tra lý 

thuyết - thực 
hành 

30 
Đánh giá kết quả nhận thức trong 
học tập và khả năng nhớ và vận 
dụng của sinh viên. 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Thi lý thuyết - 

thực hành 
50 

Đánh giá kết quả về kỹ năng cơ 
bản của người chiến sĩ bộ binh 
trong huấn luyện và chiến đấu. 

Điểm học phần = (Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%). 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần 
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được 
quy đổi sang điểm chữ và điểm số. 

- Điều kiện cấp chứng chỉ: 
+ Sinh viên khóa 4(2018-2019) tính điểm trung bình chung môn học Căn cứ theo 

Quyết định số 416/QĐ-ĐHKG ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Kiên Giang về việc Ban hành Quy định Tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ Giáo dục thể 
chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh. 

+ Sinh viên từ khóa 5(2019-2020) về sau tính điểm trung bình chung môn học Căn cứ 
theo Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 9 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Giaó dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 
Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giaó dục quốc phòng và an 
ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi  8,0 - 8,9  B+ 3,5 
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10. Tài liệu học tập 

Stt Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất 
bản 

Địa 
chỉ 

khai 
thác 
tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

[1] 
Bộ Tổng  

tham mưu, 
Bộ quốc phòng 

Sách dạy bắn súng 
tiểu liên AK 

1997 

Quân 
đội 

nhân 
dân 

Thư 
viện 

 X 

[2] 
Bộ Tổng  

tham mưu, 
Bộ quốc phòng 

Sách dạy sử dụng 
lưu đạn 

1998 

Quân 
đội 

nhân 
dân 

Thư 
viện 

 X 

[3] 
Bộ Tổng  

tham mưu, 
Bộ quốc phòng 

Trung đội bộ binh 
tập kích và phòng 

ngự ở địa hình đồng 
bằng nhiều kênh 

rạch 

2001 

Quân 
đội 

nhân 
dân 

Thư 
viện 

 X 

[4] 
Bộ Tổng  

tham mưu, 
Bộ quốc phòng 

Điều lệnh đội ngũ 
Quân đội nhân dân 

Việt Nam 
2002 

Quân 
đội 

nhân 
dân 

Thư 
viện 

 X 

[5] 
Bộ Tổng  

tham mưu, 
Bộ quốc phòng 

Giáo trình Kiểm tra 
kĩ thuật chiến đấu 

bộ binh 
2005 

Quân 
đội 

nhân 
dân 

Thư 
viện 

 X 

[6] 
Vụ giáo dục 
quốc phòng, 
Bộ GD&ĐT 

Giáo trình Giáo dục 
Quốc phòng Đại 

học, cao đẳng 
2005 

Quân 
đội 

nhân 
dân 

Thư 
viện 

 X 

[7] Bộ Tổng  Giáo trình Tổ chức, 2010 Quân Thư  X 

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

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

Không đạt 
Kém < 4,0 F 0 



145 

tham mưu, 
Bộ quốc phòng 

phương pháp huấn 
luyện kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh 

đội 
nhân 
dân 

viện 

[8] 
Bộ Tổng  

tham mưu, 
Bộ quốc phòng 

Giáo trình binh khí 
lựu đạn 

2013 

Quân 
đội 

nhân 
dân 

Thư 
viện 

 X 

[9] 
Khoa giáo dục 
quốc phòng và 

an ninh 

Tập bài giảng  Quân 
sự chung, chiến 

thuật, kỹ thuật bắn 
súng ngắn và sử 

dụng lựu đạn 

2019 
Trường  
Đại học  

Kiên giang 
X  

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1: 
Đội ngũ  

đơn vị (trung 
đội) 

0 6 Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [10]: nội dung từ 1.1 đến  1.2 (từ 
trang 1 đến trang 7) 
- Tra cứu nội dung về: 
+ Các bước tập hợp đội hình trung đội một, hai 
và ba hàng ngang. 
+ Các bước tập hợp đội hình trung đội một, hai 
và ba hàng dọc. 
- Tìm hiểu trước: Chương 2 Sử dụng bản đồ địa 
hình quân sự. 

2 Chương 2: 
Sử dụng bản 
đồ địa hình 

quân sự 
 

4 4 Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [10]: nội dung từ 2.1 đến 2.2 (từ trang 
8 đến trang 13) 
- Tra cứu nội dung về:  
+ Ý nghĩa, phân loại, đặc điểm công dụng của 
bản đồ địa hình. 
+ Cơ sở toan học bản đồ địa hình. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Cách chắp ghép, 
dán gấp và sử dụng bản đồ địa hình. 
- Tìm hiểu trước: Chương 3 Phòng chống địch 
tiến công bằng vũ khí công nghệ cao. 
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3 Chương 3: 
Phòng chống 

địch tiến 
công bằng vũ 

khí công 
nghệ cao 

6 2 Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [10]: nội dung mục 3.1 đến mục 3.2 
(từ trang 14 đến trang 21) 
- Tra cứu nội dung: 
+ Khái niệm, đặc điểm của vũ khí công nghệ 
cao. 
+ Thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ 
khí công nghệ cao. 
+ Một số biện pháp phòng chống địch tiến công 
hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.  
- Tìm hiểu trước: Chương 4 Ba môn quân sự 
phối hợp. 

 
4 

Chương 4: 
Ba môn quân 
sự phối hợp 

2 4 Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [10]: nội dung mục 4.1 đến 4.2 (từ 
trang 22 đến trang 29) 
- Tra cứu nội dung: 
+ Đặc điểm và điều kiện thi đấu. 
+ Trách nhiệm và quyền hạn của người dự thi 
và đoàn trưởng (đội trưởng). 
+ Quy tắc thi đấu. 
- Tìm hiểu trước: Chương 5 Trung đội bộ binh 
tiến công. 

5 Chương 5: 
Trung đội bộ 

binh tiến 
công 

2 12 Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [10]: nội dung mục 5.1 đến mục 5.3 
(từ trang 30 đến trang 38). 
- Tài liệu [3]: Từ trang 9 => 44. 
- Tài liệu [6]: Từ trang 337 => 349. 
- Tra cứu nội dung: 
+ Đặc điểm phòng ngự của địch. 
+ Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu của đội hình 
chiến đấu. 
+ Yêu cầu chiến thuật, xác định mũi tiến công, 
đội hình chiến đấu. 
+ Tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu. 
- Tìm hiểu trước: Chương 6 Trung đội bộ binh 
phòng ngự. 

6 Chương 6: 
Trung đội bộ 
binh phòng 

ngự 

2 10 Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [10]: nội dung mục 6.1 đến mục 6.3 
(từ trang 39 đến trang 46). 
- Tài liệu [3]: Từ trang 49 => 87. 
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 - Tra cứu nội dung: 
+ Đặc điểm tiến công của địch. 
+ Nhiệm vụ, khả năng chiến đấu, yêu cầu chiến 
thuật cách đánh và hướng phòng ngự chủ yếu. 
+ Tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu. 
- Tìm hiểu trước: Chương 7 Kỹ thuật bắn súng 
ngắn. 

7 Chương 7: 
Kỹ thuật bắn 

súng ngắn 

2 19 Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [10]: nội dung mục 7.1 đến mục 7.3 
(từ trang 47 đến trang 51). 
- Tài liệu [6]: Từ trang 205 => 209. 
- Tra cứu nội dung:  
+ Động tác đứng bắn cơ bản. 
+ Động tác đứng bắn hai tay. 
+ Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bắn súng 
ngắn. 
- Tìm hiểu trước: Chương 8 Thực hành sử dụng 
một số loại lựu đạn Việt Nam. 

8 Chương 8: 
Thực hành 

sử dụng một 
số loại lựu 
đạn Việt 

Nam 
 

2 8 Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [10]: nội dung mục 8.1 đến mục 8.4 
(từ trang 52 đến trang 57). 
- Tài liệu [6]: Từ trang 126 => 129. 
- Tra cứu nội dung: 
+ Kỹ thuật ném lực đạn. 
+ Động tác ném lựu đạn trong thành phố, thị 
xã. 
+ Quy tắc sử dụng lựu đạn. 
- Tìm hiểu trước: Chương 9 Kĩ thuật bắn súng 
tiểu liên AK (Nội dung bổ sung). 

9 Chương 9 
Kĩ thuật bắn 
súng tiểu liên 

AK 

(Nội dung 
bổ sung, có thể 
thay thế chương 
7 Kỹ thuật bắn 

súng ngắn) 

- Tài liệu [10]: nội dung mục 9.1 đến mục 9.3 
(từ trang 57 đến trang 65). 
- Tài liệu [6]: Từ trang 195 => 203. 
- Tra cứu nội dung: 
+ Ngắm bắn. 
+ Tư thế động tác chuẩn bị bắn, bắn và thôi bắn 
của súng tiểu liên AK. 
+ Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng 
tiểu liêu AK. 
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(23) Học phần: Cơ học lý thuyết (3,0) 
1. Tên học phần: Cơ học lý thuyết 

- Mã số học phần: E06001       - Số tín chỉ học phần:  03 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:  22 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:            18 tiết 
+ Thảo luận:     5 tiết 
+ Thực hành, thực tập:    0 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   90 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Đỗ Lê Bình; Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ 
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
Email: dlbinh@vnkgu.edu.vn;    Điện thoại: 0942442602 

4. Điều kiện tiên quyết: Không 
5. Mục tiêu của học phần: 

5.1. Kiến thức:  
 5.1.1 Hiểu được các khái niệm, tiên đề cơ bản của hệ tĩnh định, liên kết và phản lực 

liên kết, các dạng liên kết thường gặp; Biết vận dụng tính toán được momen của lực đối với 
một điểm, một trục, momen của ngẫu lực.  

5.1.2 Biết phân loại được các hệ lực; Vận dụng tính toán xác định được véc tơ chính, 
momen chính của hệ lực. 

5.1.3 Biết được các dạng điều kiện cân bằng của hệ lực; Biết vận dụng điều kiện cân 
bằng của hệ lực để giải bài toán cân bằng xác định phản lực liên kết cũng như giải được bài 
toán vật lật. 

5.1.4 Hiểu được các loại ma sát, biết vận dụng tính toán xác định được các lực ma sát 
trong từng bài toán cụ thể.  

5.1.5 Hiểu được các khái niệm về trọng tâm vật rắn, momen tĩnh, momen quán tính tiết 
diện, momen quán tính vật rắn, biết tính toán được trọng tâm vật rắn, momen quán tính của 
vật rắn và momen uốn, momen xoắn.  

5.1.6 Biết các khái niệm về động học vật rắn, các định luật, định lý của động lực học 
và nguyên lý cơ học. 
 5.2. Kỹ năng:  

 5.2.1. Kỹ năng cứng:  
- Tính toán được các phản lực liên kết trong hệ tĩnh định, tính toán được các lực ma 

sát trượt, ma sát lăn, tìm được trọng tâm vật rắn, momen quán tính, momen uốn, xoắn. 
 5.2.2. Kỹ năng mềm:  

- Phát triển kỹ năng tìm tài liệu, học tập nâng cao, tự nghiên cứu trong sinh viên. 
- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình trong sinh viên. 
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5.3. Thái độ:  
- Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
    - Hình thành và phát triển năng lực tự chủ trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu, tự 
chịu trách nhiệm trong sinh viên. 
    - Sinh viên có thái độ đúng đắn và nghiêm túc khi học tập. 

6. Nội dung chi tiết học phần  
 Vấn đề 1: Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học 

Nội dung Mục tiêu dạy – học 
1.1. Mở đầu 5.1.1; 5.2; 5.3 
1.2. Các khái niệm về lực 
1.3. Hệ tiên đề tĩnh học và các hệ quả 
1.4 Liên kết. Phản lực liên kết. Tiên đề giải phóng liên kết 

Vấn đề 2: Cân bằng của hệ lực không gian 
Nội dung Mục tiêu dạy – học 

2.1. Thu gọn hệ lực không gian về một tâm 5.1.2; 5.2; 5.3; 5.4 
 2.2. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian 

2.3. Các bài toán và ví dụ 
Vấn đề 3: Hệ lực phẳng 

Nội dung Mục tiêu dạy – học 
3.1. Khái niệm momen 5.1.3; 5.2; 5.3; 5.4 

 3.2. Hợp lực của hệ lực phân bố phẳng 
3.3. Cân bằng của hệ lực phẳng 
3.4. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng 

Vấn đề 4: Ma sát 
Nội dung Mục tiêu dạy – học 

4.1. Phản lực liên kết trên các mặt tựa. Khái niệm về ma sát 
và sự phân loại 

5.1.4; 5.2; 5.3; 5.4 
 

4.2. Định luật ma sát coulomb 
4.3. Cân bằng của các vật rắn chịu các liên kết có ma sát 
 

Vấn đề 5: Đặc trưng hình học 
Nội dung Mục tiêu dạy – học 

5.1. Trọng tâm của vật rắn 5.1.5; 5.2; 5.3; 5.4 
 
 
 

5.1.1 Tâm của hệ lực song song 
5.1.2  Định nghĩa trọng tâm vật rắn 
5.1.3. Các định lý về trọng tâm của vật rắn đồng chất 
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5.4 Trọng tâm của một số vật rắn đồng chất 
5.2 Momen quán tính tiết diện 
5.2.1 Mô men tĩnh 
5.2.2 Trọng tâm của tiết diện 
5.2.3 Mô men quán tính đối với một trục 
5.2.4 Mô men quán tính đối với một điểm 
5.2.5 Mô men quán tính ly tâm 
5.2.6 Hệ trục quán tính chính trung tâm 
5.2.7 Bán kính quán tính và mô men cản 
5.2.8 Công thức dời trục 
5.2.9 Công thức xoay trục 
5.3 Momen quán tính khối tâm của vật rắn 
5.3.1 Định nghĩa 
5.3.2 Công thức chuyển trục 
5.3.3 Bán kính quán tính 
5.3.4 Mô men quán tính khối của một số vật đồng chất 

 
 
 
 
 
 

 
    Vấn đề 6: Động lực học  

Nội dung Mục tiêu dạy – học 
6.1. Động lực học chất điểm 
6.1.1 Các khái niệm và tiên đề về động lực học chất điểm 
6.1.2 Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm 
6.1.3 Các dạng bài toán động lực học chất điểm 

5.1.6; 5.2; 5.3; 5.4 
 

6.2. Động lực học cơ hệ 
6.2.1. Các định luật, định lý cơ bản của động lực học cơ hệ 
6.2.2 Nguyên lý di chuyển khả dĩ 

7. Hình thức tổ chức dạy – học 
7.1. Phương pháp giảng dạy: 
Phối hợp sử dụng các phương pháp: 
- Phương pháp Diễn giảng, Thuyết trình. 
- Phương pháp Nêu vấn đề. 
- Phương pháp Thảo luận nhóm. 
- Phương pháp dạy học theo dự án. 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy – học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, thực 
tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập Thảo 

luận 
Vấn đề 1 3 2  0 12 18 
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Vấn đề 2 4 4 1 0 24 36 
Vấn đề 3 4 5 2 0 24 36 
Vấn đề 4 4 2 1 0 12 18 
Vấn đề 5 3 3 1 0 18 27 
Vấn đề 6 4 2     

Tổng 22 18 5 0 90 135 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

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

- Máy chiếu, micro;  
- Tài liệu học do giảng viên đảm nhiệm và các tài liệu liên quan đến môn học. 

8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ.  
- Có tài liệu học tập. 
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giang viên 

9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh 
giá 

Phương pháp 
đánh giá 

Trọng số 
(%) 

Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần 

Điểm danh 10 Đánh giá tính chuyên cần, tích 
cực và thái độ tham gia xây 

dựng bài trong học tập 
 

Giải bài tập 
trên lớp 

10 

2 Kiểm tra giữa kỳ Tự luận 30 
Đảnh giá khả năng vận dụng 
kiến thức đã học trong giải 

quyết bài toán cụ thể 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Tự luận 50 

Đảnh giá khả năng vận dụng 
kiến thức đã học của học phần 
trong giải quyết bài toán tổng 

hợp 
Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 
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Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học 
Tham 
khảo 

[1] Đỗ Sanh Cơ học lý 
thuyết 

   X  

[2] Phạm Đăng 
Khoa (CB) và 
ctv 

Cơ lý thuyết 2015 Xây dựng Thư viện  X 

[3] Đỗ Lê Bình Bài Giảng Cơ 
lý thuyết 

2017  Thư viện X  

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thảo 
luận, 

bài tập 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Vấn đề 1 
 

6 6 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ mục 1.1 đến 1.5. 
+Chuẩn bị một số câu hỏi thảo luận về vấn 
đề 1.1, 1.2 
+Tham khảo tài liệu [2]: mục 1.3 trang 14-
15 

2 Vấn đề 2 
 

08 12 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ mục 2.1 đến 2.6 
+ Tài liệu [2] từ 5.1-5.5 
+Ôn lại nội dung đã học ở chương 1 
-Chuẩn bị câu hỏi thảo luận chương 2 
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3 Vấn đề 3 
 

08 12 
 
 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ mục 3.1 đến 3.4;  
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận chương 3 

4 Vấn đề 4. 08 04 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung của Chương 4  

5 Vấn đề 5 
 

08 08 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung chương 5 

6 Vấn đề 6 06 04 + Xem tài liệu [1]: Phần động học 
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(24) Học phần: Sức bền vật liệu (3,0) 
 
1. Tên học phần: Sức bền vật liệu 

- Mã số học phần: E06002        - Số tín chỉ học phần:  03 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:  20 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  19 tiết 
+ Thảo luận:   06 tiết 
+ Thực hành, thực tập:    0 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   90 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên: TS. Đỗ Lê Bình 
4. Điều kiện tiên quyết:  Cơ học lý thuyết 
5. Mục tiêu của học phần: 

5.1. Kiến thức: 
5.1.1 Hiểu các khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu, biết cách xác định nội lực trên mặt 

cắt của vật liệu khi chịu tác dụng tải trọng, nắm được cách tính ứng suất trung bình, biết phân 
biệt được các loại biến dạng 

 5.1.2 Hiểu được các khái niệm, hiện tượng kéo nén đúng tâm của vật liệu, biết được ba 
bài toán cơ bản, bài toán siêu tĩnh của hiện tượng kéo nén đúng tâm. 

5.1.3 Hiểu và tính toán được trạng thái ứng suất tại một điểm, trạng thái ứng suất phẳng 
và trạng thái ứng suất khối, biết mối liên hệ giữa ứng suất và biến dạng, năng lượng biến dạng 
đàn hồi. 

5.1.4 Hiểu các thuyết bền và biết cách vận dụng để tính toán kiểm tra bền vật liệu. 
5.1.5 Biết được đặc trưng hình học của mặt cắt ngang của vật liệu. 
5.1.6 Hiểu được các khái niệm, hiện tượng uốn phẳng thanh thẳng. Biết được bài toán 

thiết kế dầm do uốn thuần tuý (Xác định tiết diện nguy hiểm, kiểm tra bền, chọn tiết diện, lực 
cho phép). 
      5.1.7 Hiểu và biết cách tính toán được chuyển vị của dầm chịu uốn. 

5.2. Kỹ năng:  
 5.2.1. Kỹ năng cứng:  
       - Tính toán và vẽ được biểu đồ lực cắt và mô men uốn. 
       - Xác định được ứng suất pháp, ứng suất tiếp trung bình trên mặt cắt; biến dạng dài, 

biến dạng góc và các đặc trưng cơ học của vật liệu. 
       - Tính toán được ứng suất thông qua biến dạng và ngược lại. 
       - Giải quyết được bài toán thiết kế thanh (kiểm tra bền, kiểm tra cứng). 
       - Thiết lập được mối quan hệ giữa chuyển vị dầm với mô men uốn. Thiết lập và vẽ 

được phương trình góc. 
 5.2.2. Kỹ năng mềm:  
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- Phát triển kỹ năng tìm tài liệu, học tập nâng cao, tự nghiên cứu trong sinh viên. 
- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình trong sinh viên. 

     5.3. Thái độ:  
- Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

     5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
    - Hình thành và phát triển năng lực tự chủ trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu, tự 
chịu trách nhiệm trong sinh viên. 
    - Sinh viên có thái độ đúng đắn và nghiêm túc khi học tập. 

6. Nội dung chi tiết học phần  
 Vấn đề 1: Các khái niệm cơ bản 

Nội dung Mục tiêu dạy - học 
1.1. Khái niệm về môn học sức bền vật liệu 
1.2. Hình dạng vật thể 
1.3. Các dạng chịu lực và biến dạng cơ bản 
1.4. Các giả thiết 
1.5. Khái niệm về nội lực - Phương pháp khảo sát - Ứng suất 
1.6. Các thành phần nội lực và cách xác định 
1.7. Biểu đồ nội lực 
1.8. Liên hệ vi phân giữa nội lực và tải trọng phân bố 
1.9. Cách vẽ biểu đồ theo nhận xét 

5.1.1; 5.2; 5.3; 5.4 
 

Vấn đề 2: Kéo nén đúng tâm 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

2.1. Khái niệm 
2.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang 
2.3. Biến dạng của thanh chịu kéo (nén) đúng tâm 
2.4. Đặc trưng cơ học của vật liệu 
2.5. Một số hiện tượng phát sinh trong vật liệu khi chịu lực 
2.6. Thế năng biến dạng đàn hồi (TNBDĐH) 
2.7. Ứng suất cho phép - Hệ số an toàn - Ba bài toán cơ bản 
2.8. Bài toán siêu tĩnh 

5.1.2; 5.2; 5.3; 5.4 
 

Vấn đề 3: Trạng thái ứng suất 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

3.1. Khái niệm trạng thái ứng suất tại một điểm 
3.2. Trạng thái ứng suất phẳng 
3.3. Biểu diễn hình học trạng thái ứng suất khối 
3.4. Liên hệ ứng suất và biến dạng 
3.5. Thế năng biến dạng đàn hồi 

5.1.3; 5.2; 5.3; 5.4 
 

Vấn đề 4: Các thuyết bền 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 
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4.1. Khái niệm lý thuyết bền 
4.2. Các thuyết bền 
4.3. Áp dụng các thuyết bền 

5.1.4; 5.2; 5.3; 5.4 
 

Vấn đề 5: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

5.1. Khái niệm 
5.2. Mômen tĩnh. Trọng tâm 
5.3. Mômen quán tính. Bán kính quán tính 
5.4. Mômen quán tính chính trung tâm của một số hình đơn 
giản 
5.5. Công thức chuyển trục song song 
5.6. Công thức xoay trục 
5.7. Vòng tròn Mohr quán tính. Cách xác định HTQTCTT của 
hình phẳng bất kỳ 

5.1.5; 5.2; 5.3; 5.4 
 

Vấn đề 6: Uốn phẳng thanh thẳng 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

6.1. Khái niệm chung 
6.2. Uốn thuần túy phẳng  
6.3. Uốn ngang phẳng  
6.4. Quỹ đạo ứng suất chính 
6.5. Dầm chống uốn đều 
6.6. Thế năng biến dạng đàn hồi của dầm chịu uốn phẳng 

5.1.6; 5.2; 5.3; 5.4 
 

Vấn đề 7: Chuyển vị của dầm chịu uốn 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

7.1. Khái niệm chung 
7.2. Phương trình vi phân của đường đàn hồi 
 
7.3. Lập phương trình đường đàn hồi bằng phương pháp tích 
phân không định hạn 

5.1.7; 5.2; 5.3; 5.4 
 

7.4. Xác định độ võng và góc xoay bằng phương pháp tải 
trọng giả tạo 
7.5. Phương pháp diện tích momen 
7.6. Phương pháp thông số ban đầu 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 
7.1. Phương pháp giảng dạy:  
Phối hợp sử dụng các phương pháp: 
- Phương pháp Diễn giảng. 
- Phương pháp Nêu vấn đề. 
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- Phương pháp Thảo luận nhóm. 
- Phương pháp dạy học theo dự án. 
7.2 Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, thực 
tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 
luận 

Vấn đề 1 03 03 0 0 12 18 
Vấn đề 2 03 03 01 0 12 18 
Vấn đề 3 03 02 0 0 10 13 
Vấn đề 4 02 01 02 0 10 13 
Vấn đề 5 03 02 01 0 14 20 
Vấn đề 6 03 04 01 0 16 24 
Vấn đề 7 03 04 01 0 16 24 

Tổng 20 19 06 0 90 135 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

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

- Máy chiếu, micro. 
- Bài giảng do giảng viên soạn và các tài liệu tham khảo liên quan đến học phần. 

8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ. 
- Có tài liệu học tập. 
- Hoàn thành bài tập đầy đủ chất lượng theo yêu cầu của giảng viên. 

9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần 

Điểm danh 10 Đánh giá tính chuyên cần, tích 
cực và thái độ tham gia xây 

dựng bài trong học tập 
 

Thảo luận 
nhóm  trên lớp 

10 

2 Kiểm tra giữa kỳ Tự luận 30 
Đảnh giá khả năng vận dụng 
kiến thức đã học trong giải 

quyết bài toán cụ thể 

3 Thi kết thúc học 
phần 

Tự luận 50 

Đảnh giá khả năng vận dụng 
kiến thức đã học của học phần 
trong giải quyết bài toán tổng 

hợp 
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Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích sử 
dụng 

Học 
Tham 
khảo 

[1] 

Đỗ Kiến Quốc, 
Nguyễn Thị 
Hiền Lương, 
Bùi Công 
Thành, Trần 
Tấn Quốc, Lê 
Hoàng Tuấn 

Sức bền vật liệu 2010 
Đại Học 
Quốc Gia 
TPHCM 

Thư viện X  

[2] 
Bùi Trọng Lựu 
và các tác giả 

Sức bền Vật 
liệu 

1977 

Đại học và 
trung học 
chuyên 
nghiệp 

Thư viện  X 

[3] 
Đỗ Lê Bình, 
Bùi Kiến An 

Bài giảng Sức 
bền Vật liệu 

2017  
Thư viện X  

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 
Tuần Nội dung Lý Thảo Nhiệm vụ của sinh viên 
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thuyết 
(tiết) 

luận,  
(tiết) 

1 Vấn đề 1 
 

06  -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ mục 1.1 đến 1.5. 
+Tham khảo tài liệu [2]  

2 Vấn đề 2 
 

06  -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ mục 2.1 đến 2.6. 
+ Tham khảo tài liệu [2]. 
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 1 

3 Vấn đề 3 
 

06 04 
 
 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ mục 3.1 đến 3.4. 
+ Tham khảo tài liệu [2]. 
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận chương 3 

4 Vấn đề 4. 06 04 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ mục 4.1 đến 4.4;  
- Chuẩn bị nội dung thảo luận chương 4 

5 Vấn đề 5 
 

06 04 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung nội dung từ mục 5.1 
đến 5.4. 
+ Tham khảo tài liệu [2]. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận chương 5. 

6 Vấn đề 6 06 04 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung nội dung từ mục 6.1 
đến 6.4. 
+ Tham khảo tài liệu [2]. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận chương 6. 

7 Vấn đề 7 04 04 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung nội dung từ mục 7.1 
đến 7.3. 
+ Tham khảo tài liệu [2]. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận chương 7. 
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(25) Học phần: Họa hình – Vẽ kỹ thuật (1,1) 
 
1. Tên học phần: Họa hình-Vẽ kỹ thuật 

   (Technical drawing) 
- Mã số học phần: E06014       - Số tín chỉ học phần:  02 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp: 15 tiết 
+ Thảo luận:     0 tiết 
+ Thực hành, thực tập: 00 tiết 
+ Tự nghiên cứu:             60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: Trần Tuấn Huy  Chức danh: Giảng viên, học vị: Thạc sĩ 
Email: tt.huy@vnkgu.edu.vn  Điện thoại: 0933920001 

4. Điều kiện tiên quyết: Không 
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cần thiết xây dựng bản vẽ kỹ thuật 

bao gồm các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật, các kỹ thuật cơ bản của hình học hoạ hình, 
các yếu tố cơ bản của bản vẽ kỹ thuật, các quy ước và cách xây dựng các bản vẽ chi tiết và 
bản vẽ lắp; nhằm giúp người học có khả năng thiết lập và phân tích các bản vẽ kỹ thuật cơ khí. 

5.1. Kiến thức:  
 - Sau khi học xong họp phần này, sinh viên có được các kiến thức cơ bản để vẽ bản vẽ 

kỹ thuật, cụ thể như sau: 
 5.1.1 Qui cách trình bày bản vẽ 

5.1.1.1 Sinh viên nắm được vật liệu, dụng cụ vẽ và cách dùng  
5.1.1.2 Sinh viên nắm được tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật: khổ giấy, khung bản vẽ, 

khung tên, tỷ lệ, các nét vẽ, chữ và số trên bản vẽ, cách ghi kích thước trên bản vẽ. 
5.1.2 Hình chiếu thẳng góc 
5.1.2.1 Sinh viên nắm được lý thuyết về các phép chiếu: khái niệm, phân loại, phương 

pháp vẽ các hình chiếu vuông góc 
5.1.2.2 Sinh viên nắm được lý thuyết về hình chiếu của điểm, đoạn thẳng, hình phẳng 
5.1.2.3 Sinh viên nắm được cách biểu biễn đa diện: đa diện, hình chóp, hình chóp cụt 

đều, hình chiếu các khối trong xoay 
 5.1.3 Sự tương giao 

5.2.3.1 Sinh viên nắm được cách tìm và biểu diễn giao tuyến phẳng: giao tuyến của 
mặt phẳng với khối đa diện, giao tuyến của mặt phẳng với khối đa diện, giao tuyến của mặt 
phẳng với hình trụ 

5.1.3.2 Sinh viên nắm được cách tìm và biểu diễn Giao tuyến khối: Giao tuyến 2 khối 
lăng trụ (hai khối đa diện), giao tuyến của khối tròn 
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 5.1.4 Biểu diễn vật thể 
5.1.4.1 Sinh viên nắm được lý thuyết hình chiếu: định nghĩa, phân loại 
5.1.4.2 Sinh viên nắm được lý thuyết hình cắt-mắt cắt: định nghĩa, phân loại hình cắt, 

mặt cắt 
5.1.4.3 Sinh viên nắm được cách vẽ hình chiếu và cách ghi kích thước của vật thể 
5.1.4.4 Sinh viên nắm được cách đọc bản vẽ 
5.1.4.5 Sinh viên nắm được các lý thuyết về hình chiếu trục đo: Khái niệm; Phương 

pháp xây dựng hình chiếu trục đo;  Phân loại hình chiếu trục đo; Các quy ước về hình chiếu 
trục đo; Gắn hệ toạ độ vuông góc vào vật thể; Cách dựng hình chiếu trục đo 

5.2. Kỹ năng:  
 5.2.1. Kỹ năng cứng:  
 - Sinh viên vẽ được bản vẽ kỹ thuật 
 - Sinh viên bố trí được hình vẽ trên bản vẽ 
 5.2.2. Kỹ năng mềm:  
 - Phát triển kỹ năng tìm tài liệu, học tập nâng cao, tự nghiên cứu trong sinh viên 
 - Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuýết trình trong sinh viên 
5.3. Thái độ:  
 - Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu 
5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
 - Phát triển năng lực tự chịu trách nhiệm trong sinh viên; 
 - Phát triển năng lực tự học tập, tìm hiểu trong sinh viên 

6. Nội dung chi tiết học phần  
Chương 1. Qui cách trình bày bản vẽ 

Nội dung 
(Kiến thức/Kỹ năng) 

Mục tiêu dạy-học 

1.1. Vật liệu, dụng cụ vẽ và cách dùng  
1.1.1 Vật liệu vẽ 
1.1.2 Dụng cụ vẽ và cách dùng 
1. 2. Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật  
1.2.1 Khổ giấy 
1.2.2 Khung bản vẽ, khung tên  
1.2.3 Tỷ lệ  
1.2.4 Các nét vẽ 
1.2.5 Chữ và số viết trên bản vẽ  
1.2.6. Ghi kích thước  

5.1.1 
5.2.1 
5.2.2 
5.3 
5.4 

Chương 2. Hình chiếu thẳng góc 
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy-học 

2.1 Các phép chiếu  5.1.2 
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2.1.1 Khái niệm phép chiếu  
2.1.2 Phân loại phép chiếu 
2.1.3 Phương pháp vẽ các hình chiếu vuông góc  
2.2 Hình chiếu của điểm, đoạn thẳng, hình phẳng 
2.2.1 Hình chiếu của điểm  
2.2.2 Hình chiếu của đoạn thẳng  
2.2.3 Phương pháp biểu diễn mặt phẳng  
2.3 Biểu biễn đa diện 
2.3.1 Đa diện 
2.3.2 Hình chóp và chóp cụt đều  
2.3.3 Hình chiếu các khối tròn xoay 

5.2.1 
5.2.2 
5.3 
5.4 

Chương 3 Sự tương giao 
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy-học 

3.1 Giao tuyến phẳng  
3.1.1 Giao tuyến của mặt phẳng với khối đa diện  
3.2.2 Giao tuyến của mặt phẳng với hình trụ  
3.2.3 Giao tuyến của mặt phẳng với hình cầu  
3.2 Giao tuyến khối 
3.2.1 Giao tuyến 2 khối lăng trụ (hai khối đa diện 
3.2.2 Giao tuyến của khối tròn 

5.1.3 
5.2.1 
5.2.2 
5.3 
5.4 

Chương 4 Biểu diễn vật thể 
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy-học 

4.1 Hình chiếu  
4.1.1 Định nghĩa 
4.1.2 Phân loại  
4.2. Hình cắt-mắt cắt 
4.2.1 Định nghĩa mặt cắt 
4.2.2 Hình cắt 
4.2.3 Mặt cắt  
4.3 Vẽ hình chiếu và cách ghi kích thước của vật thể 
4.3.1 Vẽ hình chiếu 
4.3.2 Ghi kích thước 
4.4 Đọc bản vẽ 
4.5 Hình chiếu trục đo 
4.5.1 Khái niệm 
4.5.2 Phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo  
4.5.3 Phân loại hình chiếu trục đo 

5.1.4 
5.2.1 
5.2.2 
5.3 
5.4 
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4.5.4 Các quy ước về hình chiếu trục đo  
4.5.5 Gắn hệ toạ độ vuông góc vào vật thể 
4.5.6 Cách dựng hình chiếu trục đo 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1 Phương pháp giảng dạy:  
+ Lý thuyết: Thuyết trình, kết hợp đặt câu hỏi. 
+ Thực hành: Thị phạm, hướng dẫn trực tiếp cho sinh viên. 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Tự  

nghiên 
cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành 
TT 

Chương 1 2 0 0 0 4 6 
Chương 2 2 3 0 0 10 15 
Chương 3 5 6 0 0 22 33 
Chương 4 6 6 0 0 24 36 

Tổng 15 15 0 0 60 90 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng. 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên. 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần 
Điểm danh 

10 
Đánh giá tính chuyên cần, tích 

cực và thái độ trong học tập Tác phong 

2 
Kiểm tra giữa kỳ 
và bài tập về nhà 

Chấm kiểm tra 40 
Đánh giá kết quả học tập của 
sinh viên thông qua các bài 

thực hành vẽ trên lớp 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Chấm thi 50 

Đánh giá kết quả học tập của 
sinh viên thông qua các bài thi 

vẽ 
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Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 10% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 40% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học Tham 
khảo 

1 Nguyễn Đình 
Điện 

Hình học họa 
hình tập 1 & 2 

2001 
NXB. Giáo 

dục 
Thư viện X  

2 Trần Hữu Quế Vẽ kỹ thuật cơ 
khí tập 1 & 2 

2000 
NXB. Giáo 

dục 
Thư viện  X 

3 Trần Hữu Quế Bài tập vẽ kỹ 
thuật cơ khí tập 
1 & 2 

2002 
NXB. Giáo 

dục 
Thư viện  X 

4 Vũ Thanh 
Phong 

Bài giảng Họa 
hình-Vẽ kỹ 
thuật 

2015 
 Thư viện X  

 
11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 
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1 Chương 1 
 

6 6 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [4]: Chương 1 
-Làm bài tập chương 1 

2 Chương 2 
 

6 6 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [4]: Chương 2 
-Làm bài tập chương 2 
-Ôn lại nội dung chương 1 

3 Chương 3 
 

9 9 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: Chương 3 
-Làm bài tập chương 3 
-Ôn lại nội dung chương 2 

4 Chương 4 9 9 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [4]: Chương 4 
-Làm bài tập chương 4 
-Ôn lại nội dung chương 3 
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(26) Học phần: Vẽ xây dựng (LT&BTL) 
 
1. Tên học phần: Vẽ Vây Dựng  

                               (Construction Drawing) 
- Mã số học phần: E06004        - Số tín chỉ học phần:  02 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:   0 tiết 
+ Thảo luận:   0 tiết 
+ Thực hành, thực tập: 30 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   90 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ thuật - Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: Lê Hoàng Sơn             Chức danh: Giảng viên, học vị: Thạc sĩ 
Email: lhson@vnkgu.edu.vn              Điện thoại: 0913131419 

4. Điều kiện tiên quyết: Không. 
5. Mục tiêu học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cần thiết xây dựng bản vẽ kỹ thuật 
bao gồm các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật, các kỹ thuật cơ bản của hình học hoạ hình, 
các yếu tố cơ bản của bản vẽ kỹ thuật, các quy ước và cách xây dựng các bản vẽ chi tiết và 
bản vẽ lắp; nhằm giúp người học có khả năng thiết lập và phân tích các bản vẽ kỹ thuật cơ khí. 

Mục tiêu chính là để sinh viên có đủ kỹ năng vẽ bản vẽ xây dựng và đọc bản vẽ xây 
dựng.Trong môn học này chủ yếu cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hiện các bản vẽ cho 
công trình dân dụng và công nghiệp. 
5.1. Kiến thức:  

 Sau khi học xong họp phần này, sinh viên nhận biết và đọc được các bản vẽ thuộc 
công trình dân dụng và công nghiệp. 

5.1.1 Sinh viên hiểu rõ mục đích, yêu cầu, và các loại bản vẽ xây dựng 
5.1.2 Sinh viên hiểu rõ về cách đọc và cách trình bày bản vẽ hiện trạng,bản vẽ tổng 

mặt bằng xây dựng, bản vẽ định vị 
5.1.3 Sinh viên hiễu rõ về cách đọc và cách trình bày bản vẽ nhà: bản vẽ các mặt bằng 

từng tầng, bản vẽ mặt đứng, bản vẽ mặt cắt ngôi nhà, các ký hiệu khi vẽ và đọc bản vẽ nhà 
5.1.4 Sinh viên hiểu rõ về cách đọc và cách rình bày bản vẽ kết cấu thép: hình vẽ liên 

kết kết cấu thép, các mối nối, các mặt cắt, các loại thép dùng trong kết cấu thép.. 
5.1.5 Sinh viên hiễu rõ về cách đọc và cách trình bày bản vẽ bê tông cốt thép: các ký 

hiệu dùng trong bản vẽ bê tông cốt thép, các cấu kiện bê tông cốt thép thông dụng. 
5.2. Kỹ năng:  
5.2.1. Kỹ năng cứng:  

- Vẽ được các bản vẽ thuộc công trình dân dụng và công nghiệp. 
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5.2.2. Kỹ năng mềm:  
- Phân biệt các bản vẽ thuộc công trình dân dụng và công nghiệp; 
- Phát hiện các điểm bất hợp lý trong bản vẽ thuộc công trình dân dụng và công 

nghiệp; 
- Kỹ năng vẽ các bản vẽ thuộc công trình dân dụng và công nghiệp nhanh và chính 

xác. 
5.3. Thái độ:  

- Thể hiện tính tỉ mỉ, cẩn thận và khoa học trong quá trình thực hiện bản vẽ. 
5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Biết giá trị thực sự của một bản vẽ; 
- Có trách nhiệm bảo vệ sản phẩm của mình cũng như tôn trọng sản phẩm của ngưởi 

khác. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Mục đích, yêu cầu của môn học Vẽ xây dựng, các loại bản vẽ trong hồ 
sơ thiết kế. 

Nội dung Mục tiêu dạy - học 
1.1. Mục đích của môn học Vẽ Xây dựng  
1.2. Yêu cầu của bản vẽ xây dựng. 
1.3. Các loại bản vẽ trong hồ sơ thiết kế. 

Chương 2: Bản vẽ hiện trạng, tổng mặt bằng, mặt bằng định vị... 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

2.1. Bản vẽ hiện trạng. 5.1.1; 5.2; 5.3; 5.4 
2.2. Bản vẽ tổng mặt bằng. 
2.3. Bản vẽ mặt bằng định vị. 

Chương 3: Bản vẽ nhà. 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

3.1. Khái niệm chung về bản vẽ nhà. 5.1.2; 5.2; 5.3; 5.4 
3.2. Các hình biểu diển thẳng góc của ngôi nhà. 
3.3. Trình tự đọc bản vẽ nhà. 

Chương 4: Bản vẽ kết cấu thép. 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

4.1. Khái niệm chung. 5.1.3; 5.2; 5.3; 5.4 
4.2. Cách biểu diễn các loại thép hình. 
4.3. Các hình thức lắp nối của kết cấu thép. 
4.4. Đặc điểm của bản vẽ kết cấu thép. 

Chương 5: Bản vẽ kết cấu Bê tông cốt thép. 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

5.1. Khái niệm chung. 5.1.4; 5.2; 5.3; 5.4 
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5.2. Các quy định và ký hiệu dùng trên bản vẽ kết cấu Bê tông 
cốt thép. 
5.3. Cách đọc bản vẽ Bê tông cốt thép 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1 Phương pháp giảng dạy:  
+ Lý thuyết: Thuyết trình, kết hợp đặt câu hỏi. 
+ Thực hành: Thị phạm, hướng dẫn trực tiếp cho sinh viên. 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp Tự  
nghiên 

cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 
Thực hành 

TT 
Chương 1 1 0 0 2 6 9 
Chương 2 1 0 0 2 6 9 
Chương 3 3 0 0 6 18 27 
Chương 4 3 0 0 6 18 27 

Chương 5 7 0 0 14 42 63 

Tổng 15 0 0 30 90 135 

7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng. 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên. 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần 
Điểm danh 25 Đánh giá tính chuyên cần, tích 

cực và thái độ trong học tập Tác phong 5 

2 
Kiểm tra giữa kỳ 
(02 bản vẽ khổ 

giấy A3) 
Chấm kiểm tra 20 

Đánh giá kết quả học tập của 
sinh viên thông qua các bài 

thực hành vẽ trên lớp 
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3 
Thi kết thúc học 

phần 
Chấm thi 50 

Đánh giá kết quả học tập của 
sinh viên thông qua các bài thi 

vẽ 
Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 30% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 20% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học 
Tham 
khảo 

[1] Bộ Xây dựng-
Công ty Tư vấn 
Xây Dựng Dân 
Dụng Việt Nam 

Cấu tạo kiến 
trúc 

2013 Xây dựng 

Thư viện X  

[2] Đoàn Kim Như; 
Nguyễn Quang 
Cự; Dương 
Tiến Thọ 

Vẽ Kỹ Thuật 
Xây Dựng 

2014 Giáo dục 

Thư viện  X 

[3] ThS. Lâm 
Nguyệt Duyên 

Bài giảng Vẽ 
Xây Dựng  

2015  Thư viện X  

[4] Nguyễn Quang 
Cự; Đặng Văn 

Bài Tập Vẽ Kỹ 
Thuật Xây 

2012 Giáo dục Thư viện  X 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 
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Cứ; Đoàn Kim 
Như 

Dựng 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1: Mục 
đích, yêu cầu của 
môn học Vẽ xây 
dựng, các loại bản 
vẽ trong hồ sơ thiết 
kế. 
1.1. Mục đích của 
môn học Vẽ Xây 
dựng 
1.2. Yêu cầu của bản 
vẽ xây dựng. 
1.3. Các loại bản vẽ 
trong hồ sơ thiết kế. 

1 2 -Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 1 
+ Bài tập về nhà và trên lớp 
 

2 Chương 2: Bản vẽ 
hiện trạng, tổng 
mặt bằng, mặt 
bằng định vị 
2.1. Bản vẽ hiện 
trạng. 
2.2. Bản vẽ tổng mặt 
bằng. 
2.3. Bản vẽ mặt bằng 
định vị. 

1 2 -Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 2 
+ Chuẩn bị một vài bản vẽ (nếu có). 
+ Bài tập về nhà và trên lớp 
 

3 Chương 3: Bản vẽ 
nhà. 
3.1. Khái niệm 
chung về bản vẽ nhà 
3.2.Các hình biểu 
diển thẳng góc của 
ngôi nhà. 
3.3.Trình tự đọc bản 
vẽ nhà. 

3 6 -Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 3 
+ Chuẩn bị một vài bản vẽ (nếu có). 
+ Bài tập về nhà và trên lớp 
 

4 Chương 4: Bản vẽ 
kết cấu thép. 

3 6 -Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 4 
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4.1. Khái niệm 
chung. 
4.2. Cách biểu diễn 
các loại thép hình. 
4.3. Các hình thức 
lắp nối của kết cấu 
thép. 
4.4. Đặc điểm của 
bản vẽ kết cấu thép. 

+ Chuẩn bị một vài bản vẽ (nếu có). 
+ Bài tập về nhà và trên lớp 
 

5 Chương 5: Bản vẽ 
kết cấu Bê tông cốt 
thép. 
5.1. Khái niệm 
chung. 
5.2. Các quy định và 
ký hiệu dùng trên 
bản vẽ kết cấu Bê 
tông cốt thép. 
5.3. Cách đọc bản vẽ 
Bê tông cốt thép. 

7 14 -Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 5 
+ Chuẩn bị một vài bản vẽ (nếu có). 
+ Bài tập về nhà và trên lớp 
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(27) Học phần: Cơ học kết cấu (LT&BTL) (2,1) 
 
1. Tên học phần: Cơ học kết cấu (LT&BTL) 

- Mã số học phần:  E06005  - Số tín chỉ học phần: 03  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 

+ Nghe giảng lý thuyết: 45 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp: 00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập: 09 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   90 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: NGUYỄN THIỆN NHÂN Chức danh: Giảng viên, học vị: Thạc sĩ 
Email: ntnhan@vnkgu.edu.vn Điện thoại: 0918.946.181 

4. Điều kiện : Đã học học phần Sức bền vật liệu 
5. Mục tiêu của học phần 
 Học phần này trang bị cho sinh viên các kiên thức cơ bản của Cơ học kết cấu như: mô 
hình hóa kết cấu; phân loại kết cấu và các nguyên nhân tác động; các giả thiết tính toán; cấu 
tạo hình học hệ kết cấu; phân tích và đề xuất sơ đồ tính hợp lý cho kết cấu. Ngoài ra môn học 
còn trang bị cho sinh viên các phương pháp phân tích, tính toán nội lực của hệ phẳng tĩnh 
định, siêu tĩnh chịu tải trọng bất động và phương pháp đường ảnh hưởng với tải trọng di động.  

Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể đạt được những kiến thức, kỹ năng, thái 
độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm cụ thể như sau:   
5.1. Kiến thức 

5.1.1. Nhận biết được mô hình hoá kết cấu; biết phân loại kết cấu; các giả thiết và phương 
pháp phân loại tải trọng, tác động tác dụng lên kết cấu 

5.1.2. Phân tích được nguyên tắc cấu tạo hình học của hệ kết cấu phẳng dựa trên khái niệm 
bậc tự do. 

5.1.3. Vận dụng được các phương pháp tính nội lực trong các loại hệ: dầm, dàn, khung, 
vòm và các loại hệ ghép chịu tải trọng bất động. 

5.1.4. Vận dụng được lý thuyết nghiên cứu tải trọng di động bằng phương pháp đường ảnh 
hưởng. 

5.1.5 Nhận biết được chuyển vị và biến dạng của hệ thanh; hiểu được phương pháp xác 
định chuyển vị thanh bằng nguyên lý công khả dĩ và nhân biểu đồ Vêrêsaghin trong hệ tĩnh 
định chịu nguyên nhân tác dụng bất kỳ. 

5.1.6. Sử dụng được phương pháp lực trong tính toán hệ siêu tĩnh chịu tác dụng của một 
nguyên nhân bất kỳ; 

5.1.7. Giải thích được phương pháp chuyển vị trong tính toán hệ siêu tĩnh chịu tác dụng của 
một nguyên nhân bất kỳ 
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5.2. Kỹ năng 
5.2.1. Vẽ được sơ đồ tính kết cấu phẳng 
5.2.2. Xác định được cấu tạo hình học của hệ kết cấu phẳng 
5.2.3. Tính toán được nội lực và vẽ được biểu đồ nội lực trong các loại hệ: dầm, dàn, 

khung, vòm và các loại hệ ghép chịu tải trọng bất động 
5.2.4. Tính toán được nội lực của hệ dầm bằng phương pháp đường ảnh hưởng. 
5.2.5. Tính toán được chuyển vị của hệ thanh phẳng bằng phương pháp nhân biểu đồ 

Vêrêsaghin và nguyên lý công khả dĩ 
5.2.6. Tính toán được nội lực của hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực 
5.2.7. Tính toán được nội lực của hệ siêu tĩnh bằng phương pháp chuyển vị 

5.3. Thái độ 
5.3.1. Tích cức học tập nghiên cứu khoa học. 
5.3.2. Hứng thú, say mê giải quyết bài toán Cơ học kết cấu. 

5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
5.4.1. Hình thành năng lực tự nghiên cứu.  
5.4.2. Hình thành năng lực tự đánh giá kết quả bài toán Cơ học kết cấu 
5.4.3. Có trách nhiệm với các sản phẩm tính toán và bảo vệ được kết quả tính toán. 

6. Nội dung chi tiết học phần  
Chương 1: Mở đầu. 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1.1. Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của môn Cơ học 
kết cấu 
1.2. Phương pháp nghiên cứu, các giả thiết. 1.3. Phân 
loại các công trình. 
1.4. Các nguyên nhân gây ra nội lực và chuyển vị trong 
hệ kết cấu. 

5.1.1; 5.2.1; 5.3; 5.4 
 

Chương 2: Cấu tạo hình học của hệ thanh phẳng 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

2.1. Các khái niệm cơ bản: 
2.1.1. Hệ bất biến hình (BBH); hệ biến hình (BH); hệ 
biến hình tức thời (BHTT) 
2.1.2. Miếng cứng  
2.1.3. Bậc tự do 
2.2. Các loại liên kết và tính chất  
2.2.1. Liên kết đơn giản  
2.2.2. Liên kết phức tạp 
2.3. Các dùng liên kết để cấu tạo hệ bất biến hình  
2.3.1. Điều kiện cần  
2.3.2. Công thức xác định điều kiện cần của hệ bất kỳ  

5.1.2;  5.2.2;  5.3; 5.4 
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2.3.3. Công xác định điều kiện cần của hệ dàn  
2.4. Điều kiện đủ  
2.4.1. Bài toán 1: nối 1 điểm vào một miếng cứng  
2.4.2. Bài toán 2: nối 2 miếng cứng thành hệ BBH  
2.4.3. Bài toán 3: nối 3 miếng cứng thành hệ BBH  
2.4.4. Ví dụ áp dụng 

Chương 3: Hệ tĩnh định chịu chịu tải trọng bất động 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

3.1. Hệ Dàn phẳng 
3.1.1. Khái niệm chung 
3.1.2. Tính hệ dàn chịu tải trọng bằng phương pháp giải 
tích  
3.1.3. Nguyên tắc tính hệ dàn bằng phương pháp vẽ 
giản đồ 
3.2. Hệ Dầm và khung tĩnh định 
3.2.1. Tổng quan về biểu đồ nội lực 
3.2.2. Hệ dầm tĩnh định 
3.2.3. Hệ khung tĩnh định  
3.3. Hệ 3 khớp 
3.3.1. Các khái niệm chính  
3.3.2. Cách xác định phản lực gối tựa trong hệ khung 3 
khớp và dàn 3 khớp 
3.3.3. Ví dụ áp dụng  
3.3.4. Giới thiệu về nội lực trong hệ vòm 3 khớp 

5.1.3;  5.2.3;  5.3; 5.4 

Chương 4: Hệ tĩnh định chịu tác tải trọng di động 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

4.1. Khái niệm về tải trọng di động và các phương pháp 
nghiên cứu 
4.2. Đại cương về phương pháp đường ảnh hưởng 
4.3. Cách vẽ đường ảnh hưởng trong hệ dầm và khung 
tĩnh định 
4.3.1. Đường ảnh hưởng trong hệ dầm tĩnh định đơn 
giản  
4.3.2. Đường ảnh hưởng trong hệ có mắt truyền lực  
4.3.3. Đường ảnh hưởng trong hệ ghép 
4.4. Đường ảnh hưởng trong hệ dàn tĩnh định  
4.4.1. Phương pháp mặt cắt đơn giản  
4.4.2. Phương pháp tách mắt  
4.5. Cách dùng đường ảnh hưởng để tính các đại lượng 

5.1.4;  5.2.4;  5.3; 5.4 
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nghiên cứu  
4.5.1. Hệ chịu tác dụng của tải trọng tập trung  
4.5.2. Hệ chịu tác dụng của tải trọng phân bố  
4.5.3. Hệ chịu tác dụng của mômen tập trung  
4.5.4. Hệ chịu tác dụng đồng thời của nhiều loại tải 
trọng 
4.5.5. Ví dụ áp dụng 
4.6. Ứng dụng của phương pháp đường ảnh hưởng 
trong việc tính toán nội lực của hệ kết cấu  
4.6.1. Cách dùng đường ảnh hưởng để xác định vị trí 
bất lợi của đoàn tải trọng di động. 
4.6.2. Khái niệm biểu đồ bao nội lực, tổ hợp tải trọng 

Chương 5: Chuyển vị của hệ thanh phẳng 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

5.1. Khái niệm. 
5.2. Công khả dĩ của hệ đàn hồi. 
5.3. Công thức Maxwell-Morh tính chuyển vị của hệ 
thanh phẳng. 
5.4. Công thức tính chuyển vị bằng cách nhân biểu đồ 
của Vêrêsaghin. 
5.4.1. Do nguyên nhân tải trọng. 
5.4.2. Do nguyên nhân nhiệt độ. 
5.4.3. Do nguyên nhân chuyển vị cưỡng bức gối tựa.  
5.5. Các định lý về sự tương hổ.  
5.6. Ví dụ 

5.1.5;  5.2.5;  5.3; 5.4 

Chương 6: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

6.1. Khái niệm 
 6.2. Nội dung phương pháp lực và cách tính hệ siêu 
tĩnh chịu các nguyên nhân: tải trọng bất động, thay đổi 
nhiệt độ, chuyển vị gối tựa.  
6.2.1. Nội dung cơ bản của phương pháp.  
6.2.2. Cách chọn hệ cơ bản. 
6.2.3. Hệ phương trình chính tắc 
6.2.4. Cách tính các hệ số chính, hệ số phụ và số hạng tự 
do. 
6.2.5. Cách tìm nội lực trong hệ siêu tĩnh. 
 6.3. Cách tính chuyển vị trong hệ siêu tĩnh bằng 
phương pháp lực.  

5.1.6;  5.2.6;  5.3; 5.4 



176 

6.4. Cách kiểm tra kết quả trong phương pháp lực. 
 6.5. Các biện pháp đơn giản hóa khi tính hệ đối xứng. 
 6.5.1. Hệ đối xứng chịu nguyên nhân tác dụng đối 
xứng. 
 6.5.2. Hệ đối xứng chịu nguyên nhân tác dụng phản 
xứng.  
6.6. Ví dụ áp dụng 

Chương 7: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp chuyển vị 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

7.1. Khái niệm. 
7.2. Nội dung phương pháp chuyển vị.  
7.3. Tính hệ siêu tĩnh chịu tải trọng bất động.  
7.3.1. Hệ cơ bản. 
7.3.2. Hệ phương trình chính tắc. 
7.3.3. Xác định các hệ số và số hạng tự do.  
7.3.4. Vẽ biểu đồ nội lực. 
7.4. Cách xác định chuyển vị thẳng tương đối giữa 2 
đầu thanh theo phương vuông góc với trục thanh trong 
hệ có các thanh đứng không song song.  
7.5. Tính hệ siêu tĩnh chịu chuyển vị cưỡng bức gối tựa.  
7.5.1. Hệ cơ bản. 
7.5.2. Hệ phương trình chính tắc. 
7.5.3. Xác định các hệ số và số hạng tự do.  
7.5.4. Vẽ biểu đồ nội lực.  
7.6. Cách tính chuyển vị trong hệ siêu tĩnh bằng phương 
pháp chuyển vị 
 7.7. Ví dụ áp dụng 

5.1.7;  5.2.7;  5.3; 5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
 7.1. Phương pháp giảng dạy 
Dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung học phần và trình độ của sinh viên cũng như điều kiện dạy 
học, giảng viên sử dụng và kết hợp một số phương pháp sau:  
 -  Phương pháp diễn giảng  
 -  Phương pháp đàm thoại 
 -  Phương pháp trực quan 
 7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp Tự  
nghiên 

cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 
Thực hành 

TT 
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Chương 1 3 0 0 0 6 9 
Chương 2 6 0 0 0 12 18 
Chương 3 8 0 0 0 16 24 
Chương 4 8 0 0 0 16 24 
Chương 5 6 0 0 0 12 18 
Chương 6 8 0 0 0 16 24 
Chương 7 6 0 0 0 12 18 

Tổng 45 0 0 0 90 135 

7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần Điểm danh 20 
5.3; 5.4 

 
2 Kiểm tra giữa kỳ Tự luận 30 5.1.4; 5.2.4;  

3 Thi kết thúc học 
phần 

Tự luận 50 5.1.3; 5.2.3; 5.1.5; 5.2.5; 5.1.6; 
5.2.6; 

Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

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

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 
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- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1. Mở đầu 3 0 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 1-8 

2 
Chương 2. Cấu tạo 
hình học hệ thanh 
phẳng 

6 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 10-26 
Tham khảo tài liệu [2][4] phần cấu tạo 
hình học hệ thanh phẳng 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tha
m 

khả
o 

[1] 
Nguyễn Thiện 

Nhân 
Tập bài giảng Cơ 

học kết cấu 
2018  

Thư 
viện 

X  

[2] Lều Thọ Trình 
Cơ học kết cấu tập 

1, 2 
2010 

NXB 
Khoa 
học và 

Kỹ 
thuật, 

Thư 
viện 

 X 

[3] Lý Trường Thành Cơ học kết cấu 2007 
NXB 
Xây 
dựng 

Thư 
viện 

 X 

[4] 
Lều Thọ Trình, 

Nguyễn Mạnh Yên 
Bài tập Cơ học kết 

cấu tập 1, 2 
2011 

NXB 
Khoa 
học và 

Kỹ thuật 

Thư 
viện 

 X 
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3 
Chương 3. Hệ tĩnh 
định chịu tải trọng 
bất động 

8 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 27-57 
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần hệ 
tĩnh định 

 
4 

Chương 4. Hệ tĩnh 
định chịu tải trọng 
di động 

8 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 58-87 
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần hệ 
tĩnh định 

 
5 

Chương 5. Chuyển 
vị hệ thanh phẳng 

4 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 88-107 
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần 
chuyển vị hệ thanh phẳng 

6 
Chương 6. Tính hệ 
siêu tĩnh bằng 
phương pháp lực 

6 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 108-126 
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần 
phương pháp lực 

7 

Chương 7. Tính hệ 
siêu tĩnh bằng 
phương pháp 
chuyển vị 

6 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 127-149 
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần 
phương pháp chuyển vị 
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(28) Học phần: Cơ học đất (LT&TH) (2,1) 
 
1. Tên học phần: Cơ Học Đất (LT+TH) 

(Soild Mechanics) 
- Mã số học phần: E06012        - Số tín chỉ học phần:  03 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:  18 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  12 tiết 
+ Thảo luận:   0 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  30 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   120 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Lâm Nguyệt Duyên              Chức danh, học vị: Giảng viên,Thạc sĩ  
Khoa/Viện: Khoa Kỹ Thuật - Công Nghệ 
Email: lnduyen@vnkgu.edu.vn           Điện thoại: 02973629678 

4. Điều kiện tiên quyết:  
5. Mục tiêu của học phần:  

5.1. Kiến thức: 
5.1.1. Hiểu được kiến thức cơ bản về tính chất vật lý của Đất, các thí nghiệm tìm ra các 

chỉ tiêu vật lý của đất. 
5.1.2. Biết và tính toán được các trạng thái ứng suất đất do tải trọng bản thân nền đất 

và tải trọng ngoài. 
5.1.3. Hiểu được các đặc trưng biến dạng, đặc trưng thủy học của đất; Vận dụng tính 

toán được biến dạng, dự đoán độ lún của nền. 
5.1.4. Hiểu và tính toán được cường độ và sức chịu tải của nền đất. 
5.1.5. Hiểu và vận dụng để tính toán áp lực đất tác dụng lên tường chắn đất, đồng thời 

kiển toán độ ổn định của một số loại kết cấu tường chắn.áp lực lên tường chắn. 
5.1.6. Thực hành Cơ học đất nhằm giúp cho SV có những kiến thức về cách nhận dạng 

đất ở hiện trường và tất cả những phương pháp thông thường để xác định những chỉ tiêu vật 
lý, cơ lý của đất trong phòng thí nghiệm. 
 5.2. Kỹ năng:  

5.2.1: Hiểu được ý nghĩa và cách xác định các chỉ tiêu vật lý của đất. Vận dụng để thực 
hành tìm các chỉ tiêu vật lý cần thiết. 
5.2.2: Vận dụng để đánh giá được trạng thái của đất. 
5.2.3: Hiểu và vận dụng để vẽ biểu đồ phân bố ứng suất trong đất dưới tác dụng của 
trọng lượng bản thân và của tải trọng ngoài 
5.2.4: Hiểu và vận dụng để dự tính độ lún của nền đất dưới tác dụng của tải trọng công 
trình 
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5.2.5: Hiểu được các tính chất cơ học của đất và ứng dụng của nó trong thực tiễn. 
5.2.6: Vận dụng để tính toán sức chịu tải của nền đất, phục vụ cho tính toán thiết kế 
nền móng 
5.2.7: Hiểu và vận dụng để tính toán áp lực đất tác dụng lên tường chắn đất, đồng thời 
kiển toán độ ổn định của một số loại kết cấu tường chắn. 

 5.2.8. Hiểu và vận dụng những kiến thức đã nghiên cứu để giải quyết các vấn đề cơ 
bản về nền móng trong quá trình thiết kế thi công công trình. 

5.2.9. Hiểu và Dự đoán cơ bản được các vấn đề về nền móng, để đưa ra được các biện 
pháp xử lý thích hợp. 
5.2.10. Vận dụng nhạy bén với các chỉ tiêu vật lý, cơ lý của đất. 
5.3. Thái độ:  
Chuyên cần trong học tập và nghiên cứu, khả năng làm việc nhóm tốt. 
5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Có trách nhiệm và cẩn trọng trong quá trình tính toán. 

6. Nội dung chi tiết học phần  
6.1 Phần lý thuyết 
 Chương 1: Các tính chất vật lý của đất 

Nội dung Mục tiêu dạy - học 
1.1 Sự hình thành đất 

5.1.1; 5.2.1; 5.2.2; 
5.2.10; 5.3; 5.4 

1.2 Các thành phần chủ yếu của đất 
1.3 Kết cấu của đất 
1.4 Các chỉ tiêu vật lý chủ yếu của đất 
1.5 Các chỉ tiêu trạng thái của đất 
1.6 Phân loại đất 

Chương 2: Phân bố ứng suất trong đất 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

2.1 Khái niệm   

5.1.2; 5.2.3; 5.2.8; 5.3; 
5.4 

2.2 Ứng suất do trọng lượng bản thân đất nền gây ra 
2.3 Ứng suất do tải trọng ngoài 
2.4 Áp lực nước lổ rỗng - ứng suất hữu hiệu 
2.5 Ứng suất tiếp xúc dưới đáy móng 

Chương 3: Biến dạng của đất nền 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

3.1 Khái niệm 

5.1.3; 5.2.4; 5.2.8; 5.2.9; 
5.3; 5.4 

3.2 Đặc trưng thủy học của đất 
3.3 Đặc trưng biến dạng của đất 
3.4 Các đặc trưng biên dạng: định luật nén lún. Hệ số nén lún, 
hệ số nén thể tích, Module tổng biến dạng của đất 
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3.5 Thiết lập công thức lún của mẫu đất nén không nỡ hông 
trong phòng thí nghiệm 
3.6 Định luật cố kết thấm của Terzaghi 
3.7 Tính toán độ lún ồn định của nền đất S dưới tác dụng của 
tải trọng 
3.8 Tính toán độ lún nền theo thời gian 
3.9 Độ lún do nén thứ cấp của đất nền 

Chương 4: Sức chịu tải của đất nền 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

4.1 Khái niệm sức chịu tải của nền 
5.1.4; 5.2.1.5; 5.2.1.6; 
5.2.8; 2.2.9; 5.3; 5.4 

4.2 Sức chống cắt của đất 
4.3 Sức chịu tải của đất nền 

Chương 5: Áp lực ngang của đất 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

5.1 Khái niệm 

5.1.5; 5.2.7; 5.2.8; 2.2.9; 
5.3; 5.4 

5.2 Các loại áp lực ngang của đất 
5.3 Tính toán áp lực đất theo phương pháp dùng mặt trượt giả 
định của Coulomb 
5.4 Tính toán áp lực đất theo lí thuyết cân bằng giới hạn 
5.5 Áp lực đất lên tường chắn một số trường hợp 
5.6 Kiểm tra ổn định tường chắn 

6.2. Phần thực hành  
Chương 1: Xác định dung trọng – Độ ẩm 

Nội dung Mục tiêu dạy - học 
1.1 Xác định dung trọng 

5.2.1; 5.2.2; 5.3; 5.4 
1.2 Xác định độ ẩm 

Chương 2: Xác định thành phần hạt 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

2.1 Khái niệm   

5.2.1; 5.2.2; 5.3; 5.4 
2.2 Mục đích 
2.3 Dụng cụ thí nghiệm 
2.4 Trình tự thí nghiệm 
2.5 Tính toán kết quả 

Chương 3: Thí nghiệm Atterbreg giới hạn nhão – giới hạn dẻo 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

3.1 Khái niệm 
5.2.1; 5.2.2; 5.3; 5.4 

3.2 Dụng cụ thí nghiệm 
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3.3 Trình tự thí nghiệm 
Chương 4: Thí ngiệm cắt trực tiếp 

Nội dung Mục tiêu dạy - học 
4.1 Mục đích  

5.2.4; 5.2.6; 5.3; 5.4 4.2 Sơ đồ thí nghiệm 
4.3 Dụng cụ thí nghiệm 
4.4 Trình tự thí nghiệm  
4.5 Tính toán kết quả 

Chương 5: Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

5.1 Tổng quan 

5.2.4; 5.2.5; 5.3; 5.4 
5.2 Dụng cụ thí nghiệm 
5.3 Trình tự thí nghiệm 
5.4 Tính toán kết quả 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 
7.1 Phương pháp giảng dạy 
- Thuyết trình, thảo luận 
- Làm việc nhóm 
7.2. Lịch trình chung phần lý thuyết 

Chương 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, thực 
tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 
luận 

Chương 1 03 02 0 0 10 15 
Chương 2 04 03 0 0 10 17 
Chương 3 05 04 0 0 15 24 
Chương 4 03 02 0 0 15 19 
Chương 5 03 01 0 0 10 14 

Tổng 18 12 0 0 60 90 
7.3. Lịch trình chung phần thực hành 

Chương 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, thực 
tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 
luận 

Chương 1 0 0 0 4 10 14 
Chương 2 0 0 0 4 10 14 
Chương 3 0 0 0 6 10 16 
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Chương 4 0 0 0 8 15 23 
Chương 5 0 0 0 8 15 23 

Tổng 0 0 0 30 60 90 

7.4. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
 Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: 

- Phòng học rộng rãi thoáng mát; 
- Phòng thực hành rộng rãi thoáng mát, đầy đủ các dụng cụ, máy móc đúng tiêu chuẩn 
hiện hành; 
- Máy chiếu, micro; 
- Tài liệu học do giảng viên đảm nhiệm và các tài liệu liên quan đến môn học. 

8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ trên 80%.  
- Có tài liệu tham khảo. 
- Hoàn thành bài tập đầy đủ chất lượng theo đúng yêu cầu của giảng viên phụ trách; 
- Hoàn thành các thí nghiệm và bài báo cáo đầy đủ chất lượng theo đúng yêu cầu của 

giảng viên phụ trách; 
- Đối với trường hợp sinh viên gặp vấn đề tạm thời không hoàn thành đúng tiến độ thì 

tùy theo mức độ bài tập, thời hạn nộp bài do giảng viên phụ trách xem xét và sắp xếp. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 

9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 

Tham gia học trên lớp (TGH): Chuẩn bị 
bài đẩy đủ theo yêu cầu giảng viên phụ 
trách, đóng góp phát biểu ý kiến trong 
giờ học. 

Quan sát, điểm 
danh. 

5 
5.1; 5.2; 
5.3; 5.4 

2 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Thi viết 20 
5.1; 5.2; 
5.3; 5.4 

3 Điểm thực hành (TH) Vấn đáp 25 
5.1; 5.2; 
5.3; 5.4 

4 Thi kết thúc học phần (THP) Thi viết 50 
5.1; 5.2; 
5.3; 5.4 

ĐHP = TGH × tr.số + KT × tr.số + TH × tr.số + THP × tr.số. 
ĐQT = TGH × tr.số + KT × tr.số 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  
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- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 
Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học 
Tham 
khảo 

[1] Châu Ngọc Ẩn Cơ học đất 2011 
ĐHQG 

TPHCM 
Thư viện  X 

[2] Ngô Tấn Dược 
Thí nghiệm cơ 

học đất 
2015 Xây dựng Thư viện X  

[3] 
Nguyễn Văn 
Thơ 

Cơ học đất 2013 Xây dựng Thư viện  X 

[4] Võ Phán Cơ học đất 2011 Xây dựng Thư viện X  
[5] Whitlow Cơ học đất 1997 Giáo dục   X 
11. Hướng dẫn sinh viên tự học phần: 
11.1 Học phần lý thuyết 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1: Các tính 
chất vật lý của đất 
1.1 Sự hình thành đất 
1.2 Các thành phần 
chủ yếu của đất 
1.3 Kết cấu của đất 

05 0 - Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 1 và các tài liệu 
liên quan. 
- Làm bài tập về nhà và trên lớp  
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1.4 Các chỉ tiêu vật 
lý chủ yếu của đất 
1.5 Phân loại đất 

2 Chương 2: Phân bố 
ứng suất trong đất 
2.1 Khái niệm   
2.2 Ứng suất do 
trọng lượng bản thân 
đất nền gây ra 
2.3 Ứng suất do tải 
trọng ngoài 
2.4 Áp lực nước lổ 
rỗng - ứng suất hữu 
hiệu 
2.5 Ứng suất tiếp xúc 
dưới đáy móng 

07 0 - Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 2 và các tài liệu 
liên quan. 
+ Hoàn thành các yêu cầu giảng viên phụ 
trách giao. 
- Làm bài tập về nhà và trên lớp  

3 Chương 3: Biến dạng 
của đất nền 
3.1 Khái niệm 
3.2 Đặc trưng thủy 
học của đất 
3.3 Đặc trưng biến 
dạng của đất 
3.4 Các đặc trưng 
biên dạng: định luật 
nén lún. Hệ số nén 
lún, hệ số nén thể 
tích, Module tổng 
biến dạng của đất 
3.5 Thiết lập công 
thức lún của mẫu đất 
nén không nỡ hông 
trong phòng thí 
nghiệm 
3.6 Định luật cố kết 
thấm của Terzaghi 
3.7 Tính toán độ lún 
ồn định của nền đất 
S dưới tác dụng của 
tải trọng 
3.8 Tính toán độ lún 

 
 

09 

 
 

0 

-- Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 2 và các tài liệu 
liên quan. 
+ Hoàn thành các yêu cầu giảng viên phụ 
trách giao. 
- Làm bài tập về nhà và trên lớp  
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nền theo thời gian 
3.9 Độ lún do nén 
thứ cấp của đất nền 

4 Chương 4: Sức chịu 
tải của đất nền 
4.1 Khái niệm sức 
chịu tải của nền 
4.2 Sức chống cắt 
của đất 
4.3 Sức chịu tải của 
đất nền 

 
 

05 

 
 

0 

- Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 4 và các tài liệu 
liên quan. 
+ Hoàn thành các yêu cầu giảng viên phụ 
trách giao. 
- Làm bài tập về nhà và trên lớp  

5 Chương 5: Áp lực 
ngang của đất 
5.1 Khái niệm 
5.2 Các loại áp lực 
ngang của đất 
5.3 Tính toán áp lực 
đất theo phương 
pháp dùng mặt trượt 
giả định của 
Coulomb 
5.4 Tính toán áp lực 
đất theo lí thuyết cân 
bằng giới hạn 
5.5 Áp lực đất lên 
tường chắn một số 
trườnng hợp 
5.6 Kiểm tra ổn định 
tường chắn 

 
 

04 

 
 

0 

- Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 5 và các tài liệu 
liên quan. 
+ Hoàn thành các yêu cầu giảng viên phụ 
trách giao. 
- Làm bài tập về nhà và trên lớp  

11.2 Học phần thực hành 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

Chương 1: Xác định 
dung trọng - Độ ẩm 
1.1 Xác định dung 
trọng 
1.2 Xác định độ ẩm 

0 04 -Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 1 
+ Các tài liệu liên quan. 
+ Viết báo cáo 
 

2 
Chương 2: Xác định 
thành phần hạt 

0 04 -Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 2 
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2.1 Khái niệm   
2.2 Mục đích 
2.3 Dụng cụ thí 
nghiệm 
2.4 Trình tự thí 
nghiệm 
2.5 Tính toán kết quả 

+ Các tài liệu liên quan. 
+ Viết báo cáo 
 

3 

Chương 3: Thí 
nghiệm Atterberg 
2.1 Khái niệm 
2.2 Dụng cụ thí 
nghiệm 
2.3 Trình tự thí 
nghiệm 

 
 

0 

 
 

06 

-Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 3 
+ Các tài liệu liên quan. 
+ Viết báo cáo 
 

4 

Chương 4: Thí 
nghiệm cắt trực tiếp 
4.1 Mục đích 
4.2 Sơ đồ thí nghiệm 
4.3 Dụng cụ thí 
nghiệm 
4.4 Trình tự thí 
nghiệm 
4.5 Tính toán kết quả 
 

 
 

0 

 
 

08 

-Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 4 
+ Các tài liệu liên quan. 
+ Viết báo cáo 
 

5 

Chương 5: Phương 
pháp xác định tính 
nén lún trong phòng 
thí nghiệm 
5.1 Tổng quan 
5.2 Dụng cụ thí 
nghiệm 
5.3 Trình tự thí 
nghiệm 
5.4 Tính toán kết quả 

 
 

0 

 
 

08 

-Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 5 
+ Các tài liệu liên quan. 
+ Viết báo cáo 
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(29) Học phần: Vật liệu xây dựng (LT+TH) (2,1) 
1. Tên học phần: Vật liệu xây dựng (LT+TH) 

- Mã số học phần: E06013        - Số tín chỉ học phần:  03 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:  17 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  10 tiết 
+ Thảo luận:   03 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  30 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   120  tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Lý Thiện Hảo;   Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
Email: lthao@vnkgu.edu.vn;  Điện thoại: 02973.629678 

4. Điều kiện tiên quyết: 
5. Mục tiêu của học phần: 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về tính chất cơ lý hoá và công dụng của các 
vật liệu dùng trong các công trình xây dựng và trong kỹ thuật, trên cơ sở đó, để giải quyết các 
vấn đề thực tế về: sự lựa chọn, đánh giá chất lượng và sử dụng hợp lý vật liệu phục vụ công 
tác thiết kế, thi công, giám sát thuộc chuyên ngành. Người học, bằng kiến thức, kỹ năng được 
trang bị thông qua các bài thực hành tại phòng thí nghiệm, cùng với sự hướng dẫn của giảng 
viên để hoàn thành một tiểu luận môn học với các nội dung về sự lựa chọn, sử dụng và bảo 
quản hợp lý vật liệu cho một sản phẩm, hạng mục cụ thể, đảm bảo các chỉ tiêu cơ, lý, hoá tính, 
tính công nghệ... đồng thời rẻ, nhẹ và thân thiện với môi trường. 
5.1. Kiến thức:  

- Hiểu và nhận biết được các tính chất vật lý của các loại vật liệu thông dụng trong công 
trình xây dựng 

- Nhận biết, phân loại được các loại vật liệu gốm trong thực tế. 
- Có khả năng lựa chọn, đề xuất và thuyết trình bảo vệ về sự lựa chọn chất kết dính cho một 

sản phẩm, hạng mục cụ thể trong quá trình thiết kế và thi công. 
- Khả năng nhận biết và phân tích được các yêu cầu kỹ thuật của VL sử dụng để chế tạo bê 

tông theo mác bê tông và các yêu cầu khác. 
5.2. Kỹ năng:  

- Tính toán, kiểm tra được các loại khối lượng, độ đặc, độ rỗng, các tính chất liên quan đến 
nước, đến nhiệt của các loại vật liệu xây dựng. 

- Có khả năng lựa chọn, đề xuất và thuyết trình bảo vệ về sự lựa chọn VL gốm cho một sản 
phẩm, hạng mục cụ thể trong quá trình thiết kế và thi công. 

- Có khả năng lựa chọn, đề xuất và thuyết trình bảo vệ về sự lựa chọn chất kết dính cho một 
sản phẩm, hạng mục cụ thể trong quá trình thiết kế và thi công. 
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- Lựa chọn phương pháp tính, chọn hợp lý cho các mac bê tông phù hợp với yêu cầu hạng 
mục, công trình. 

- Kiểm soát được cấp phối về chất lượng của mẻ trộn (hỗn hợp bê tông) và chất lượng bê 
tông. Thông qua đó, phân tích điều chỉnh cấp phối hợp lý, tiết kiệm. 
5.3. Thái độ:  

- Có thái độ học tập nghiêm túc 
- Tham gia tối thiểu 80% thời lượng lên lớp của môn học 
- Tham gia làm bài tập cá nhân và bài tập nhóm.  
- Nhiệt tình phát biểu ý kiến trong quá trình lên lớp. 

5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
    - Phát triển năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong sinh viên 
    - Nâng cao năng lực tự tìm hiểu, năng động, sáng tạo, tự tìm tài liệu để góp phần nâng cao 
trình độ của sinh viên trong tương lai. 
6. Nội dung chi tiết học phần  
6.1 Lý thuyết 

Vấn đề 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

1.1. Khái niệm chung Nắm vững và hiêu rõ về 
mục đích chính của môn 
học. 

1.2. Tính chất vật lý 
 

Hiểu và xác định được các 
tính chất vật lý của vật liệu 

1.3. Tính chất cơ học 
 

Hiểu và xác định được các 
tính chất cơ học của vật 
liệu 

Vấn đề 2: Vật liệu đá thiên nhiên 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

2.1. Khái niệm và phân loại  Khái niệm đá thiên nhiên 
và cách thức phân loại đá. 

2.2. Thành phần, tính chất và công dụng của đá  Hiểu được thành phần, tính 
chất và công dụng của các 
loại đá thiên nhiên. 

2.3. Sử dụng đá 
 

Hiểu được cách thức sử 
dụng các loại đá 

Vấn đề 3: Vật liệu gốm xây dựng 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

3.1. Khái niệm và phân loại 
 

Khái niệm gốm xây dựng 
và cách thức phân loại. 

3.2. Nguyên liệu và sơ lược quá trình chế tạo Nắm được các nguyên liệu 
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 chế tạo gốm và quá trình 
chế tạo vật liệu gốm.  

3.3. Các loại sản phẩm gốm xây dựng 
 

Nắm được các loại gốm 
dùng trong xây dựng. 

Vấn đề 4: Chất kết dính vô cơ 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

4.1. Khái niệm và phân loại  Hiểu về lý thuyết bền 
4.2. Vôi rắn trong không khí Nắm được 5 thuyết bền 
4.3. Thạch cao xây dựng Nắm được cách áp dụng 

các thuyết bền 
4.4. Một số loại chất kết dính vô cơ khác rắn trong không 
khí 

Nắm được những đặc điêm 
của bản vẽ kết cấu thép. 

4.5. Vôi thủy Nắm được khái niệm, tính 
chất, công dụng và bảo 
quản vôi thủy. 

4.6. Xi măng pooclăng Nắm được khái niệm, quá 
trình sản xuất, tính chất, sử 
dụng và bảo quản xi măng 
pooclăng 

4.7. Xi măng pooclăng hỗn hợp Nắm được khái niệm, quá 
trình sản xuất, tính chất, sử 
dụng và bảo quản xi măng 
pooclăng hỗn hợp 

4.8. Các loại ximăng khác Hiểu về các loại xi măng 
khác (xm pooclang trắng, 
pooclang puzolan, 
pooclang bền sunfat, 
pooclang ít tỏa nhiệt,…) 

Vấn đề 5: Bê tông dùng chất kết dính vô cơ 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

5.1. Khái niệm và phân loại Nắm được khái niệm và 
phân loại được bê tông 

5.2. Bê tông nặng  Xác định được vật liệu chế 
tạo, các tính chất và cấp 
phối của bê tông nặng. 

Vấn đề 6: Vữa xây dựng 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

6.1. Khái niệm và phân loại Nắm được khái niệm và 
phân loại vữa. 
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6.2. Vật liệu chế tạo vữa  
 

Xác định được các nguyên 
liệu chế tạo và tính toán các 
thành phần của vữa. 

6.3. Một số tính chất của hỗn hợp vữa và vữa 
 
 

Nắm được các tính chất của 
hỗn hợp vữa và vữa như: 
độ dẻo, độ phân tầng, 
cường độ, lực dính kết, tính 
bền… 

6.4. Vữa xây  Nắm được yêu cầu kỹ thuật 
và tính toán cấp phối vữa 
xây. 

6.5. Vữa trát 
 

Nắm được đặc tính, cấp 
phối của vữa trát. 

6.2 Thực hành 
 Vấn đề 1: Một số chỉ tiêu cơ lí của vật liệu 

Nội dung Mục tiêu dạy - học 
1.1 Khối lượng thể tích 
1.1.1 Mục đích thí nghiệm: 
1.1.2 Mẫu vật liệu có dạng hình học xác định 
1.1.3 Mẫu vật liệu có dạng hình học không xác định 
1.1.4 Mẫu vật liệu dạng rời rạc 
1.2 Khối lượng riêng 
1.2.1 Khái niệm 
1.2.2 Thí nghiệm xác định Khối lượng riêng 
1.3 Độ rỗng và độ đặc 
1.4 Độ ẩm 
1.4.1 Khái niệm 
1.4.2 Thí nghiệm xác định Độ ẩm 
1.5 Độ hút nước 
1.5.1 Khái niệm 
1.5.2 Thí nghiệm xác định Độ hút nước 

Sinh viên hiểu được 
phương pháp xác định và ý 
nghĩa các chỉ tiêu cơ lí của 
vật liệu để thi công công 
trình đạt chất lượng yêu 
cầu kỹ thuật 

 Vấn đề 2: Gạch đất sét nung 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 
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2.1 Đánh giá ngoại hình 
2.1.1 Mục đích thí nghiệm 
2.1.2 Thí nghiệm 
2.2 Cường độ chịu lực 
2.2.1 Cường độ chịu nén 
2.2.2 Cường độ chịu uốn 

Sinh viên hiểu được phương 
pháp xác định và ý nghĩa 
của khối lượng  riêng, khối 
lượng thể tích xốp,  độ dẻo 
tiêu chuẩn, thời gian đông 
đặc,  cường độ (Mác) của xi 
măng để thi công công trình 
đạt chất lượng yêu cầu kỹ 
thuật 

Vấn đề 3: Ximăng pooclăng 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

3.1 Xác định lượng nước tiêu chuẩn 
3.1.1 Mục đích thí nghiệm 
3.1.2 Thí nghiệm xác định lượng nước tiêu chuẩn 

Sinh viên hiểu được 
phương pháp xác định và ý 
nghĩa của độ dẻo của hỗn 
hợp vữa bê tông,  cường 
độ, mác của xi măng để thi 
công công trình đạt chất 
lượng yêu cầu kỹ thuật 
 

3.2 Xác định Mác ximăng 
3.2.1 Khái niệm 
3.2.2 Thí nghiệm xác định mác ximăng 
3.3 Thời gian ninh kết 
3.3.1 Mục đích thí nghiệm 
3.3.2 Thí nghiệm xác định thời gian ninh kết 

Vấn đề 4: Bêtông nặng 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

4.1 Phân tích thành phần hạt của cốt liệu dùng thiết kế cấp 
phối bêtông 
4.1.1 Mục đích thí nghiệm 
4.1.2 Thí nghiệm xác định thành phần hạt 

Sinh viên hiểu được 
phương pháp xác định và ý 
nghĩa của độ dẻo (lưu 
động), cường độ của bê 
tông  để thi công công trình 
đạt chất lượng yêu cầu kỹ 
thuật 

4.2 Xác định độ lưu động của hỗn hợp bêtông 
4.2.1 Mục đích thí nghiệm 
4.2.2 Thí nghiệm xác định độ lưu động hỗn hợp bêtông 
4.3 Đúc mẫu thử bêtông và xác định cường độ bêtông 
4.3.1 Mục đích thí nghiệm 
4.3.2 Thí nghiệm xác định cường độ bêtông 

 

Vấn đề 5: Thí nghiệm thép 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

5.1 Mục đích thí nghiệm kéo thép 
5.1 Cơ sở lý thuyết 

Sinh viên hiểu được 
phương pháp xác định và ý 
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5.3 Xác định đặc trưng cơ học của thép nghĩa của cường độ kéo 
của thép  để thi công công 
trình đạt chất lượng yêu 
cầu kỹ thuật 

 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 
7.1. Lịch trình chung 
7.1.1 Lý thuyết 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, thực 
tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 
luận 

Vấn đề 1 02 00 01 0 10 13 
Vấn đề 2 02 02 01 0 12 17 
Vấn đề 3 03 02 0 0 08 12 
Vấn đề 4 03 02 0 0 08 13 
Vấn đề 5 03 02 01 0 12 18 
Vấn đề 6 04 02 00 0 10 16 

7.1.2 Thực hành 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, thực 
tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 
luận 

Vấn đề 1 0 0 0 6 12 18 
Vấn đề 2 0 0 0 6 12 18 
Vấn đề 3 0 0 0 6 12 18 
Vấn đề 4 0 0 0 6 12 18 
Vấn đề 5 0 0 0 6 12 18 

7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
 Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: 

- Máy chiếu, micro; phòng thí nghiệm, mẫu thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm và 
các vật liệu khác 

- Tài liệu học do giảng viên đảm nhiệm và các tài liệu liên quan đến môn học. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ trên 80%. 
- Có tài liệu tham khảo. 
- Hoàn thành bài tập đầy đủ chất lượng theo đúng yêu cầu của giảng viên phụ trách. 
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- Đối với trường hợp sinh viên gặp vấn đề tạm thời không hoàn thành đúng tiến độ thì 
tùy theo mức độ bài tập, thời hạn nộp bài do giảng viên phụ trách xem xét và sắp xếp. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần Điểm danh 20 
5.3; 5.4 

 
2 Kiểm tra giữa kỳ Tự luận 30 5.1.4; 5.2.4; 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Tự luận 50 5.1.5; 5.2.5; 5.1.7; 5.2.7 

Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
 Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích sử 
dụng 

Học 
Tham 
khảo 

[1] 

Phùng Văn Lự; 
Phạm Duy 
Hữu, Phan 
Khắc Trí 

Vật liệu xây 
dựng 

2012 Giáo dục Thư viện  X 
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[2] 
Phan Thế Vinh, 
Trần Hữu Bằng 

GT Vật liệu xây 
dựng 

2009 Xây dựng Thư viện  X 

[3] Bùi Kiến An 
Bài giảng Vật 
liệu xây dựng 

2016  Thư viện X  

[4] Bùi Kiến An 
Giáo trình thực 
hành vật liệu 
xây đựng. 

2017  Thư viện X  

[5] Lê Văn Bình 
Hướng dẫn thí 
nghiệm sức bền 
vật liệu 

2011 Giáo dục Thư viện  X 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 
11.1 Lý thuyết 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 
Vấn đề 1: Các tính 
chất cơ bản của vật 
liệu xây dựng 

3 0 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [3]: nội dung từ trang 6-28 
 

2 
Vấn đề 2: Vật liệu 
đá thiên nhiên 

3 2 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [3]: nội dung từ trang 29-36 
Tham khảo tài liệu [1], [2], phần vật liệu 
đá 
thiên nhiên. 

3 
Vấn đề 3: Vật liệu 
gốm xây dựng 

3 2 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [3]: nội dung từ trang 37-57 
Tham khảo tài liệu [1], [2], phần vật liệu 
gốm xây dựng. 

 
4 

Vấn đề 4: Chất kết 
dính vô cơ 

3 2 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [3]: nội dung từ trang 47-90 
Tham khảo tài liệu [1], [2], phần chất kết 
dính vô cơ 

 
5 

Vấn đề 5: Bê tông 
dùng chất kết dính 
vô cơ 
 

4 2 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [3]: nội dung từ trang 91-130 
Tham khảo tài liệu [1], [2], phần Bê tông 
dùng chất kết dính vô cơ 
 

6 
Vấn đề 6: Vữa xây 
dựng 

4 2 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [3]: nội dung từ trang 131-144 
Tham khảo tài liệu [1], [2], phần vữa xây 
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dựng. 

11.2 Thực hành 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Vấn đề 1: Một số 
chỉ tiêu cơ lí của 
vật liệu 
 
 

0 6 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [4]: nội dung vấn đề 1 

2 Vấn đề 2: Gạch đất 
sét nung 

0 6 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [4]: nội dung vấn đề 2 
+Ôn lại nội dung đã học vấn đề 1 

3 Vấn đề 3: Xi măng 
pooclang 
 

0 6 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [4]: nội dung vấn đề 3 
+Ôn lại nội dung đã học vấn đề 2 

4 Vấn đề 4: Bêtông 
nặng 

0 6 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [4]: nội dung vấn đề 4 
+Ôn lại nội dung đã học vấn đề 3 

5 Vấn đề 5: Thí 
nghiệm thép 
 

0 6 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [4]: nội dung vấn đề 5 
+Ôn lại nội dung đã học vấn đề 4 
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(30 Học phần: Cấp thoát nước (2,0) 
1. Tên học phần: Cấp thoát nước 

- Mã số học phần: E26002           - Số tín chỉ học phần:  02 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:  25 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  
+ Thảo luận:   5 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa/ Viện: Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ 

3.Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Đỗ Lê Bình  Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ 
Bộ môn: ………………………… Khoa: Kỹ Thuật - Công Nghệ 
Email: dlbinh@vnkgu.edu.vn      Điện thoại: 0942442602 

4. Điều kiện tiên quyết: Không. 
5. Mục tiêu của học phần: 

5.1. Kiến thức: 
  5.1.1. Hiểu được các kiến thức cơ bản về sơ đồ hệ thống cấp nước và tài liệu cơ 
sở để thiết kế hệ thống cấp nước. 
  5.1.2. Hiểu nguồn nước và các công trình thu nước. 

 5.1.3. Hiểu về nguyên lý hoạt động, cấu tạo, biết cách vận hành, bảo trì, sử 
dụng có hiệu quả các loại máy máy bơm, trạm bơm và bể chứa. 

    5.1.4. Biết sơ đồ, cấu tạo và vận dụng tính toán được mạng lưới đường ống cấp 
nước. 
  5.1.5. Hiểu sơ đồ cấu tạo, biết tính toán và thiết kế được hệ thống cấp nước 
trong nhà. 
  5.1.6. Hiểu sơ đồ cấu tạo, biết tính toán và thiết kế hệ thống thoát nước trong 
nhà. 
  5.1.7. Hiểu sơ đồ cấu tạo, biết tính toán và thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị. 
 5.2. Kỹ năng:  

  5.2.1. Thiết kế được sơ đồ hệ thống cấp nước. 
 5.2.2. Vận hành, bảo trì, sử dụng có hiệu quả các loại máy máy bơm, trạm bơm 

và bể chứa. 
  5.2.3. Tính toán, lập được sơ đồ mạng lưới đường ống cấp nước, hệ thống cấp 
và thoát nước trong nhà và magnj lưới thoát nước đô thị.   
  5.2.4. Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày bảng, kỹ năng tranh luận. 
 5.3. Thái độ: 
  5.3.1. Chuyên cần, nghiêm túc, sáng tạo. 
  5.3.2. Tập trung chú ý, trung thực, ý thức tự nghiên cứu cao. 
  5.3.3. Hòa đồng, sẵn sàng hợp tác. 



199 

 5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
  - Có năng lực tự học, tự nghiên cứu trước và sau giờ học.  
  - Năng lực lập kế hoạch, tổ chức và phân công công việc. 
  - Ý thức trách nhiệm cao đối với việc hoàn thành công việc được giao. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

 Vấn đề 1: Sơ đồ hệ thống cấp nước (HTCN) và tài liệu cơ sở để thiết kế HTCN 
Nội dung Mục tiêu dạy-học 

1.1 Định nghĩa 
1.2 Các sơ đồ HTCN và chức năng từng công trình 
1.3 Lựa chọn sơ đồ HTCN 
1.4 Các tài liệu cơ sở để TKHTCN 

 
5.1.1, 5.2.1, 5.3, 5.4 

Vấn đề 2: Nguồn nước và công trình thu nước 
Nội dung Mục tiêu dạy-học 

2.1 Nguồn nước cung cấp 
2.2 Công trình thu nước ngầm 
2.3 Công trình thu nước mặt 

 
5.1.2, 5.2.2, 5.3, 5.4 

Vấn đề 3: Máy bơm, trạm bơm và bê chứa 
Nội dung Mục tiêu dạy-học 

3.1 Máy bơm 
3.1.1 Bơm ly tâm, sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động 
3.1.2 Phân loại bơm 
3.1.3 Các chỉ số quan trọng của bơm 
3.1.4 Đặc tính công tác của bơm và ống dẫn 
3.1.5 Thay đổi đặc tính Q-H của bơm. 
3.1.6 Ghép bơm làm việc song song và nối tiếp. 
3.2 Trạm bơm 
3.3 Bể chứa 

 
5.1.3, 5.2.2, 5.3, 5.4 

Vấn đề 4: Mạng lưới đường ống cấp nước 
Nội dung Mục tiêu dạy-học 

4.1 Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước. 
4.2 Tính toán mạng lưới cấp nước. 

4.2.1 Xác định lưu lượng nước tính toán cho toàn mạng 
4.2.2 Xác định lưu lượng tính toán của từng đoạn ống 
4.2.3 Xác định đường kính ống 
4.2.4 Xác định tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ 

4.3 Tính toán thủy lực mạng lưới cụt 
4.3.1 Nhận định về bài toán 
4.3.2 Cách thực hiện bài toán 
4.3.3 Ví dụ cụ thể 

 
5.1.4, 5.2.3, 5.2.4, 5.3, 
5.4 
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4.4 Tính toán thủy lực mạng lưới vòng 
4.4.1 Cơ sở lý thuyết 
4.4.2 Trình tự tính toán 
4.4.3 Các phương pháp điều chỉnh lưu lượng 
4.4.5 Ví dụ tính toán cụ thể 

4.5 Cấu tạo mạng lưới cấp nước 
    4.5.1 Các yêu cầu cơ bản đối với mạng lưới đường ống. 

4.5.2 Các loại ống cấp nước và phương pháp nối ống. 
4.5.3 Cách bố trí đường ống cấp nước 
4.5.4 Các thiết bị và công trình trên mạng lưới cấp nước 

   4.5.5 Chi tiết hóa mạng lưới cấp nước 
Vấn đề 5: Hệ thống cấp nước trong nhà 

Nội dung 
 (Kiến thức/Kỹ năng) 

Mục tiêu dạy-học 

5.1 Sơ đồ cấu tạo và các ký hiệu 
5.1.1 Các bộ phận chính của HTCN trong nhà 
5.1.2 Các ký hiệu quy ước về HTCN trong nhà 
5.1.3 Sơ đồ và phân loại HTCN bên trong nhà 
5.1.4 Lựa chọn sơ đồ HTCN trong nhà 
5.2 Xác định áp lực ống nước ngoài phố. 
5.3 Cấu tạo chi tiết HTCN trong nhà 
5.3.1 Đường ống dẫn vào 
5.3.2 Chi tiết nối đường ống vào với ống bên ngoài 
5.3.3 Chi tiết đường ống qua tường và móng nhà 
5.3.4 Nút đồng hồ đo nước 
5.3.5 Mạng lưới cấp nước trong nhà 
5.4 Thiết kế mạng lưới cấp nước trong nhà 
5.4.1 Vạch tuyến và bố trí đường ống cấp nước trong nhà. 
5.4.2 Tính toán mạng lưới cấp nước trong nhà 
5.4.3 Ví dụ tính toán mạng lưới cấp nước trong nhà 

 
5.1.5, 5.2.3, 5.2.4, 5.3, 
5.4 
 

Vấn đề 6: Hệ thống thoát nước trong nhà. 
Nội dung Mục tiêu dạy-học 

6.1 Khái niệm, phân loại 
6.2 Các bộ phận của HTTN trong nhà 
6.2.1 Thiết bị thu nước thải 
6.2.2 Xi phông tấm chắn thủy lực 
6.2.3 Mạng lưới đường ống thoát nước 
6.2.4 Các công trình của HTTN bên trong nhà 
6.3 Cấu tạo mạng lưới TNTN 

 
5.1.6, 5.2.3, 5.2.4, 5.3, 
5.4 
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6.3.1 Đường ống thoát nước và phụ tùng nối ống 
6.3.2 Ống nhánh thoát nước 
6.3.3 Ống đứng thoát nước 
6.3.4 Ống tháo (ống xả) 
6.3.5 Ống thông hơi 
6.3.6 Các thiết bị quản lý 
6.3.7 Liên hệ thoát nước trong nhà và ngoài nhà 
6.4 Tính toán MLTN bên trong nhà 
6.4.1 Xác định lưu lượng nước thải tính toán 
6.4.2 Tính toán thủy lực MLTN bên trong nhà 
6.4.3 Kiểm tra kết quả tính toán 
6.4.4 Ví dụ cụ thể tính toán HTTN trong nhà 

 Vấn đề 7: Mạng lưới thoát nước đô thị 
Nội dung Mục tiêu dạy-học 

7.1. Phân loại nước thải 
7.2 Các hệ thống thoát nước đô thị 
7.3 Tài liệu cơ sở để thiết kế và nội dung thiết kế 
7.4 Các sơ đồ mạng lưới thoát nước. 
7.5 Vạch tuyến mạng lưới thoát nước đô thị 
7.6 Xác định lưu lượng tính toán 
7.7 Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước 
7.8 Các thông số thủy lực 
7.9 Độ sâu chôn ống 
7.10 Mặt cắt dọc tuyến và nguyên tắc cấu tạo MLTN 
7.11 Cấu tạo MLTN 
7.12 Hệ thống thoát nước mưa 

 
5.1.7, 5.2.3, 5.2.4, 5.3, 
5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 
7.1. Phương pháp giảng dạy:  
Phối hợp sử dụng các phương pháp: 
- Phương pháp Diễn giảng kết hợp trình chiếu mô phỏng, mô hình vật thật. 
- Phương pháp Nêu vấn đề. 
- Phương pháp Thảo luận nhóm. 
- Phương pháp dạy học theo dự án. 
7.2 Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp Thực 
hành, thực 

tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập Thảo 

luận 
Vấn đề 1 2   2 8 12 
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Vấn đề 2 2   2 8 12 
Vấn đề 3 2   2 8 12 
Vấn đề 4 2  1 2 9 14 
Vấn đề 5 2  1 2 9 14 
Vấn đề 6 2  1  9 12 
Vấn đề 7 1  1  9 11 

Tổng 15  5 10 60 90 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

 Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau:  Bảng , phấn, máy chiếu. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ.  
- Có tài liệu học tập. 
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giang viên. 

9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần 

Điểm danh 10 Đánh giá tính chuyên cần, tích 
cực và thái độ tham gia xây 

dựng bài trong học tập 
 

Giải bài tập 
trên lớp 

10 

2 Kiểm tra giữa kỳ Tự luận 30 
Đảnh giá khả năng vận dụng 
kiến thức đã học trong giải 

quyết bài toán cụ thể 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Tự luận 50 

Đảnh giá khả năng vận dụng 
kiến thức đã học của học phần 
trong giải quyết bài toán tổng 

hợp 

Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

 9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 



203 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 
Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học 
Tham 
khảo 

[1] Đỗ Lê Bình 
Bài giảng Cấp thoát 

nước 
2017  Thư viện ×  

[2] 

Nguyễn 
Đình Tuấn, 
Nguyễn Lan 

Phương 

Giáo trình cấp thoát 
nước 

2010 Xây dựng   x 

[3] Hoàng Huê 
Giáo trình cấp thoát 

nước 
2012 

Xây dựng 
-  Trường 
đại học 

Kiến trúc 
Hà Nội 

  × 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành, bài 

tập 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Vấn đề 1: Sơ đồ hệ thống cấp nước 
(HTCN) và tài liệu cơ sở để thiết 
kế HTCN 
   1.1 Định nghĩa 

1.1 Các sơ đồ HTCN và chức 
năng từng công trình 

1.2 Lựa chọn sơ đồ HTCN 
1.3 Các tài liệu cơ sở để 

04 0 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 
từ mục 1.1 đến 1.3  
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TKHTCN 
2 Vấn đề 2: Nguồn nước và công 

trình thu nước 
2.1 Nguồn nước cung cấp 
2.2 Công trình thu nước ngầm 
2.3 Công trình thu nước mặt 

06 0 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 
từ mục 2.1 đến 2.3 
 

3 Vấn đề 3: Máy bơm, trạm bơm và 
bể chứa 
3.4 Máy bơm 
3.4.1 Bơm ly tâm, sơ đồ cấu tạo 

và nguyên lý hoạt động 
3.4.2 Phân loại bơm 
3.4.3 Các chỉ số quan trọng của 

bơm 
3.4.4 Đặc tính công tác của bơm 

và ống dẫn 
3.4.5 Thay đổi đặc tính Q-H của 

bơm. 
3.4.6 Ghép bơm làm việc song 

song và nối tiếp. 
3.5 Trạm bơm 
3.6 Bể chứa 

08 0 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 
từ mục 3.1 đến 3.6 
 
 

4 Vấn đề 4: Mạng lưới đường ống 
cấp nước 

4.1 Sơ đồ và nguyên tắc vạch 
tuyến mạng lưới cấp nước. 

4.2 Tính toán mạng lưới cấp 
nước. 

4.3 Tính toán thủy lực mạng 
lưới cụt 

4.4 Tính toán thủy lực mạng 
lưới vòng 

4.5 Cấu tạo mạng lưới cấp 
nước. 

08 0 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 
từ mục 4.1 đến 4.5 

5 Vấn đề 5: Hệ thống cấp nước trong 
nhà 
5.1 Sơ đồ cấu tạo và các ký hiệu 
5.2 Xác định áp lực ống nước ngoài 
phố. 
5.3 Cấu tạo chi tiết HTCN trong 

08 06 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 
từ mục 5.1 đến 5.4. 
+ Làm bài tập được 
giao. 
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nhà 
5.4 Thiết kế mạng lưới cấp nước 
trong nhà 

6 Vấn đề 6: Hệ thống thoát nước 
trong nhà 
6.1. Khái niệm, phân loại 
6.2 Các bộ phận của HTTN trong 

nhà 
6.3 Cấu tạo mạng lưới TNTN 
6.4 Tính toán MLTN bên trong 

nhà 

06 06 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 
từ mục 6.1 đến 6.4 
+ Tính toán bài tập được 
giao. 

7 Vấn đề 7: Mạng lưới thoát nước đô 
thị 
7.1. Phân loại nước thải 
7.2 Các hệ thống thoát nước đô 

thị 
7.3 Tài liệu cơ sở để thiết kế và 

nội dung thiết kế 
7.4 Các sơ đồ mạng lưới thoát 

nước. 
7.5 Vạch tuyến mạng lưới thoát 

nước đô thị 
7.6 Xác định lưu lượng tính toán 
7.7 Tính toán thủy lực mạng lưới 

thoát nước 
7.8 Các thông số thủy lực 
7.9 Độ sâu chôn ống 
7.10 Mặt cắt dọc tuyến và nguyên 

tắc cấu tạo MLTN 
7.11 Cấu tạo MLTN 
7.12 Hệ thống thoát nước mưa 

08  Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 
từ mục 7.1 đến 7.12   
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(31) Học phần: Kỹ thuật điện (2,0) 
 
1. Tên học phần: Kỹ Thuật Điện 

- Mã số học phần: E26003      - Số tín chỉ học phần:  02 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:  15 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  10 
+ Thảo luận:   5 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa/ Viện: Khoa Kỹ Thuật - Công Nghệ 

3.Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Đỗ Lê Bình Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ 
Bộ môn: …………………………  Khoa: Kỹ Thuật Công Nghệ 
Email: dlbinh@vnkgu.edu.vn      Điện thoại: 0942442602 

4. Điều kiện tiên quyết: học trước học phần Vật lý đại cương (LT_TH) 
5. Mục tiêu của học phần: 

5.1. Kiến thức: 
  5.1.1. Hiểu được các kiến thức cơ bản về mạch điện một chiều, xoay chiều, 
phương pháp phân tích mạch điện và biết cách giải các bài toán mạch điện. 
  5.1.2. Hiểu và biết cách mắc, vận dụng tính toán được mạch điện xoay chiều ba 
pha. 
  5.1.3. Hiểu về nguyên lý hoạt động, cấu tạo, biết cách vận hành, bảo trì, sử 
dụng có hiệu quả các loại máy: máy biến áp, động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha, động cơ 
đồng bộ, máy phát điện đồng bộ 3 pha và máy phát điện một chiều. 
 5.2. Kỹ năng:  
  5.2.1. Hiểu và vẽ được mạch điện theo yêu cầu cho trước. Biết cách thay các 
thông số đặc trưng cho các quá trình năng lượng. Biết cách lập được sơ đồ thay thế các mạch 
điện cu thể. Biết cách ứng dụng các Định luật Kirrchoff vào tính toán các mạch điện cụ thể. 
  5.2.2. Giải được bài toán mạch điện theo phương pháp mạch vòng, mạch nhánh. 
  5.2.3. Nhận biết và vận hành, sử dụng được các loại máy điện có hiệu quả. 
  5.2.4. Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày bảng, kỹ năng tranh luận. 
 5.3. Thái độ: 
  5.3.1. Chuyên cần, nghiêm túc, sáng tạo. 
  5.3.2. Tập trung chú ý, trung thực, ý thức tự nghiên cứu cao. 
  5.3.3. Hòa đồng, sẵn sàng hợp tác. 
 5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
  - Có năng lực tự học, tự nghiên cứu trước và sau giờ học.  
  - Năng lực lập kế hoạch, tổ chức và phân công công việc. 
  - Ý thức trách nhiệm cao đối với việc hoàn thành công việc được giao. 
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6. Nội dung chi tiết học phần  
 Vấn đề 1: Khái niệm về mạch điện 

Nội dung Mục tiêu dạy-học 
1.1 Các phần tử của mạch điện và các đại đặc trưng của mạch 
điện. 
1.2 Các thông số đặc trưng 
1.3 Sơ đồ thay thế mạch điện 
1.4 Hai Định luật Kirrchoff 

 
5.1.1, 5.2.1, 5.3 

Vấn đề 2:Mạch điện hình sin 1 pha 
Nội dung Mục tiêu dạy-học 

2.1 Các thông số đặc trưng, biểu diễn các đại lượng điện sin bằng 
vec tơ và bằng số phức 
2.2 Mạch điện hình sin 1 pha với các tải thuần nhất R,L,C 
2.3 Mạch điện hình sin 1 pha với tải RLC mắc nối tiếp 
2.4 Ý nghĩa và biện pháp nâng cao hệ số công suất 
2.5 Các loại công suất trong mạch điện sin 1 pha 

 
5.1.1, 5.2.1, 5.3, 5.4 

Vấn đề 3: Các phương pháp phân tích và giải mạch điện 
Nội dung Mục tiêu dạy-học 

3.1 Các phép biến đổi tương đương 
3.2 Phương pháp dòng điện nhánh 
3.3 Phương pháp dòng điện vòng 
3.4 Phương pháp điện áp 2 nút 

 
5.1.1, 5.2.2, 5.3, 5.4 

Vấn đề 4: Mạch điện hình sin ba pha 
Nội dung Mục tiêu dạy-học 

4.1 Khái niệm về mạch 3 pha 
4.2 Cách nối và các quan hệ mạch ba pha nối hình sao, nối tam 
giác đối xứng. 
4.3 Công suất mạch 3 pha 
4.4 Giải mạch ba pha đối xứng và không đối xứng 
4.5 Ứng dụng cách nối hình sao và tam giác. 

 
5.1.2, 5.2.2, 5.3, 5.4 
 
 
 

Vấn đề 5: Máy biến áp 
Nội dung   Mục tiêu dạy-học 

5.1 Khái niệm chung máy biến áp một pha 
5.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
5.3 Quan hệ điện từ trong máy biến áp 
5.4 Mạch điện thay thế trong máy biến áp 
5.5 Xác định thông số máy biến áp 
5.6 Máy biến áp ba pha 

 
5.1.3, 5.2.3, 5.3, 5.4 
 

Vấn đề 6: Máy điện không đồng bộ 
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Nội dung Mục tiêu dạy-học 
6.1. Khái niệm chung 
6.2. Cấu tạo 
6.3. Từ trường quay 
6.4.Nguyên lý làm việc 
6.5. Các phương trình cân bằng điện từ 
6.6. Mạch điện thay thế động cơ không đồng bộ 

 
5.1.3, 5.2.3, 5.3, 5.4 
 

 Vấn đề 7: Máy điện dồng bộ 
Nội dung Mục tiêu dạy-học 

7.1. Cấu tạo 
7.2. Nguyên lý làm việc 
7.3. Mô hình toán học của máy phát điện đồng bộ 
7.4. Công suất điện từ 
7.5. Sự làm việc song song của các máy phát điện đồng bộ 
7.6. Động cơ không đồng bộ 

 
5.1.3, 5.2.3, 5.3, 5.4 

Vấn đề 8: Máy điện một chiều 
Nội dung Mục tiêu dạy-học 

8.1. Cấu tạo 
8.2. Nguyên lý làm việc 
8.3. Quan hệ điện từ trong máy phát điện một chiều 
8.4. Phân loại máy phát điện một chiều 
8.5. Động cơ điện một chiều 

 
5.1.3, 5.2.3, 5.3, 5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 
7.1. Phương pháp giảng dạy:  
Phối hợp sử dụng các phương pháp: 
- Phương pháp Diễn giảng kết hợp trình chiếu mô phỏng, mô hình vật thật. 
- Phương pháp Nêu vấn đề. 
- Phương pháp Thảo luận nhóm. 
- Phương pháp dạy học theo dự án. 
7.2 Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp Thực 
hành, thực 

tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập Thảo 

luận 
Vấn đề 1 2 2   8 12 
Vấn đề 2 2 2   8 12 
Vấn đề 3 2 2   8 12 
Vấn đề 4 2 2 1  8 13 



209 

Vấn đề 5 2 2 1  8 13 
Vấn đề 6 2  1  8 11 
Vấn đề 7 1  1  6 8 
Vấn đề 8 2  1  6 9 

Tổng 15 10 5  60 90 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

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

- Bảng (phấn), máy chiếu. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ.  
- Có tài liệu học tập. 
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giang viên. 

9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần 
Điểm danh 10 Đánh giá tính chuyên cần, tích 

cực và thái độ tham gia xây 
dựng bài trong học tập 

Giải bài tập 
trên lớp 

10 

2 Kiểm tra giữa kỳ Tự luận 30 
Đảnh giá khả năng vận dụng 
kiến thức đã học trong giải 

quyết bài toán cụ thể 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Tự luận 50 

Đảnh giá khả năng vận dụng 
kiến thức đã học của học phần 
trong giải quyết bài toán tổng 

hợp 

Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

 9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
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Đạt 
Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 
Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học Tham 
khảo 

[1] Đỗ Lê Bình Bài giảng Kỹ thuật 
điện 

2017  Thư viện X  

[2] Đặng Văn 
Đào – Lê 

Văn Doanh 

Kỹ thuật điện 2005 Khoa học 
và Kỹ 
thuật 

  X 

[3] Nguyễn 
Trọng Thắng 

Máy điện 2007 Đại học 
SPKT TP 

HCM 

  X 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành, bài 

tập 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Vấn đề 1: Khái niệm về mạch điện 
1.1 Các phần tử của mạch điện và 
các đại đặc trưng của mạch điện. 
1.2 Các thông số đặc trưng 
1.3 Sơ đồ thay thế mạch điện 
1.4 Hai Định luật Kirrchoff 

04 04 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 
từ mục 1.1 đến 1.4  
- Làm bài tập vấn đề 1 

2 Vấn đề 2:Mạch điện hình sin 1 pha 
2.1 Các thông số đặc trưng, biểu 
diễn các đại lượng điện sin bằng 
vec tơ và bằng số phức 
2.2 Mạch điện hình sin 1 pha với 
các tải thuần nhất R,L,C 

04 04 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 
từ mục 2.1 đến 2.5 
+ Làm bài tập chương 
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2.3 Mạch điện hình sin 1 pha với 
tải RLC mắc nối tiếp 
2.4 Ý nghĩa và biện pháp nâng cao 
hệ số công suất 
2.5 Các loại công suất trong mạch 
điện sin 1 pha 

3 Vấn đề 3: Các phương pháp phân 
tích và giải mạch điện 
3.1 Các phép biến đổi tương đương 
3.2 Phương pháp dòng điện nhánh 
3.3 Phương pháp dòng điện vòng 
3.4 Phương pháp điện áp 2 nút 

04 04 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 
từ mục 3.1 đến 3.4 
+ Làm bài tập chương 
 
 

4 Vấn đề 4: Mạch điện hình sin ba 
pha 
4.1 Khái niệm về mạch 3 pha 
4.2 Cách nối và các quan hệ mạch 
ba pha nối hình sao, nối tam giác 
đối xứng. 
4.3 Công suất mạch 3 pha 
4.4 Giải mạch ba pha đối xứng và 
không đối xứng 
4.5 Ứng dụng cách nối hình sao và 
tam giác. 

08 04 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 
từ mục 4.1 đến 4.5 

5 Vấn đề 5: Máy biến áp 
5.1 Khái niệm chung máy biến áp 
một pha 
5.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
5.3 Quan hệ điện từ trong máy biến 
áp 
5.4 Mạch điện thay thế trong máy 
biến áp 
5.5 Xác định thông số máy biến áp 
5.6 Máy biến áp ba pha 

04 04 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 
từ mục 5.1 đến 5.6 
+ Làm bài tập theo 
nhóm, một số bài tập do 
GV yêu cầu.  
 

6 Vấn đề 6: Máy điện không đồng bộ 
6.1. Khái niệm chung 
6.2. Cấu tạo 
6.3. Từ trường quay 
6.4. Nguyên lý làm việc 
6.5. Các phương trình cân bằng 
điện từ 

06 02 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 
từ mục 6.1 đến 6.6 
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6.6. Mạch điện thay thế động cơ 
không đồng bộ 

7 Vấn đề 7: Máy điện dồng bộ 
7.1. Cấu tạo 
7.2. Nguyên lý làm việc 
7.3. Mô hình toán học của máy 
phát điện đồng bộ 
7.4. Công suất điện từ 
7.5. Sự làm việc song song của các 
máy phát điện đồng bộ 
7.6. Động cơ không đồng bộ 

06  Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 
từ mục 7.1 đến 7.6  (từ 
trang 76 đến trang 87). 
 

8 Vấn đề 8: Máy điện một chiều 
8.1. Cấu tạo 
8.2. Nguyên lý làm việc 
8.3. Quan hệ điện từ trong máy 
phát điện một chiều 
8.4. Phân loại máy phát điện một 
chiều 
8.5. Động cơ điện một chiều 

06  Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 
từ mục 8.1 đến 8.5   
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(32) Học phần: Nền móng (3,0) 
1. Tên học phần: Nền móng (3,0)  

    (Foundation) 
- Mã số học phần: E07001        - Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:  26 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  19 tiết 
+ Thảo luận:   0 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  0 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   90 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Lâm Nguyệt Duyên  Chức danh, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
Email: lnduyen@vnkgu.edu.vn  Điện thoại: 02973629678  

4. Điều kiện tiên quyết:  
5. Mục tiêu của học phần: 

5.1. Kiến thức: 
5.1.1. Hiểu và phân tích đánh giá xử lí số liệu địa chất, để lựa chọn phương án móng 

hợp lí. 
5.1.2. Hiểu nguyên lý và trình tự thiết kế các loại móng cứng, móng mềm với những 

dạng kết cấu khác nhau: móng đơn, móng băng, móng bè, móng cọc, móng trụ ống, móng 
chịu tải trọng động…  

5.1.3. Hiểu và vận dụng để tính toán cũng như xử lý tổng quát cho nền khi gặp các loại 
đất yếu có chiều dày lớn. Kiến thức của môn học được ứng dụng rộng rãi cho tất cả các ngành 
thuộc lĩnh vực xây dựng. 
 5.2. Kỹ năng:  

5.2.1. Hiểu các phương pháp thí nghiệm hiện trường, lựa chọn chiều sâu chôn móng, 
phân tích đánh giá điều kiện địa chất, lựa chọn phương án móng hợp lý. 

5.2.2. Hiểu và vận dụng được lý thuyết tính toán thiết kế kết cấu móng băng, móng 
đơn cứng vào công trình cụ thể. 

5.2.3. Hiểu và vận dụng để tính toán thiết kế móng theo các trạng thái giới hạn 
5.2.4. Hiểu và vận dụng lý thuyết tính toán thiết kế móng cọc để lựa chọn cao độ mũi 

cọc, cao độ đáy đài, từ đó tính toán thiết kế móng cọc theo yêu cầu. 
5.2.5. Hiểu và vận dụng lý thuyết về công trình trên nền đất yếu để tính toán xử lý nền 

đất yếu. 
 5.2.6. Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về nền và móng, từ đó đưa ra được các 
giải pháp xử lý móng hợp lý, cũng như có thể đánh giá xử lý kịp thời những trường hợp ngoài 
ý muốn. 
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5.3. Thái độ:  
5.3.1. Yêu thích và ý thức được nhiệm vụ của bản thân với môn học, ngành học;  

 5.3.2. Lễ phép và tôn trọng thầy cô giáo, giúp đỡ các bạn trong lớp; 
5.3.3. Khả năng làm việc nhóm tốt. 
5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
5.4.1. Nhận thức trách nhiệm của bản thân với nghề nghiệp và xã hội; 
5.4.2. Khả năng nâng cao nghề nghiệp chuyên môn của bản thân; 
5.4.3. Xử lý được các tình huống xảy ra trong chuyên môn một cách nhanh ngọn và 

hiệu quả. 
6. Nội dung chi tiết học phần  
 Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong thiết kế nền móng 

Nội dung Mục tiêu dạy - học 
1.1 Khái niệm cơ bản  

5.1.1; 5.2.1; 5.3.1; 5.3.2; 
5.3.3; 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3 

1.2 Phân loại nền, móng  
1.3 Khái niệm về tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn 
(TTGH) 
1.4 Các tài liệu cần thiết đề thiết kế nền móng 
1.5 Đề xuất, so sánh và chọn phương án móng 

Chương 2: Móng nông trên nền thiên nhiên 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

2.1 Khái niệm về móng nông 5.1.2; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.6; 
5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.4.1; 
5.4.2; 5.4.3 

2.2 Các loại móng nông thường gặp 
2.3 Xác định kích thước móng nông 

Chương 3: Móng cọc 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

3.1 Khái niệm và phân loại 

5.1.3; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.6; 
5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.4.1; 

5.4.2; 5.4.3 

3.2 Cấu tạo một số loại cọc  
3.3 Thiết kế móng cọc đài thấp 
3.4 Xác định các thông số về cọc 
3.5 Xác định sức chịu tải dọc trục của cọc 
3.6 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng  
3.7 Ước lượng độ lún của móng cọc 
3.8 Kiểm tra điều kiện áp lực của nền đất tại mặt phẳng mũi 
cọc 
3.9 Tính kết cấu đài cọc 

Chương 4: Một số giải pháp xử lý nền đất yếu 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

4.1 Khái niệm chung 5.1.2; 5.2.5; 5.2.6; 5.3.1; 
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4.2 Nén chặt bằng phương pháp cơ học 5.3.2; 5.3.3; 5.4.1; 5.4.2; 
5.4.3 4.3 Nén trước bằng cố kết – thoát nước 

4.4 Các phương pháp cải tạo đất 
7. Hình thức tổ chức dạy - học 

7.1. Phương pháp giảng dạy 
- Thuyết trình, thảo luận và thực hành nhóm, cá nhân 
- Vận dụng phương pháp dạy học theo tình huống.  
7.2. Lịch trình chung 

Chương  
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, thực 
tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 
luận 

Chương 1 03 02 0 0 15 20 
Chương 2 10 08 0 0 30 43 
Chương 3 10 08 0 0 30 43 
Chương 4 03 01 0 0 15 19 

Tổng 26 19 0 0 90 135 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

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

- Phòng học rộng rãi thoáng mát; 
- Máy chiếu, micro; 
- Tài liệu học do giảng viên đảm nhiệm và các tài liệu liên quan đến môn học. 

8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ trên 80%.  
- Có tài liệu tham khảo. 
- Hoàn thành bài tập đầy đủ chất lượng theo đúng yêu cầu của giảng viên phụ trách; 
- Đối với trường hợp sinh viên gặp vấn đề tạm thời không hoàn thành đúng tiến độ thì 

tùy theo mức độ bài tập, thời hạn nộp bài do giảng viên phụ trách xem xét và sắp xếp. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 

9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài 
tốt, tích cực thảo luận. 

Quan sát, điểm 
danh 

10 5.1; 5.2; 
5.3; 5.4 

2 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Thi viết 45 
5.1; 5.2; 
5.3; 5.4 

3 Thi kết thúc học phần (THP) Thi viết 50 5.1; 5.2; 
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5.3; 5.4 
ĐHP = TGH × tr.số + KT ×tr.số + THP× tr.số. 
ĐQT = TGH × tr.số + KT ×tr.số. 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 
 [Tài liệu học tập: tối thiểu 02, tài liệu tham khảo không hạn chế; cập nhật các tài liệu 
mới xuất bản, tái bản trong vòng 5 năm gần đây, trừ một số tài liệu gốc đặc biệt] 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 
Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học 
Tham 
khảo 

[1] Châu Ngọc Ẩn 
Nền móng công 

trình 
2010 Xây dựng   X 

[2] Lê Xuân Mai Nền và Móng 2012 Xây dựng   X 
[3] Tô Văn Lận Nền và móng 2016 Xây dựng  X  

[4] Võ Phán 
Kỹ thuật nền 

móng 
2010 

ĐHBK 
TP. HCM 

 X  

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 
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1 

Chương 1: Những vấn đề 
cơ bản trong thiết kế nền và 
móng 
1.1 Khái niệm cơ bản 
1.2 Phân loại nền,  móng  
1.3 Khái niệm về tính toán 
nền móng theo trạng thái 
giới hạn 
1.4 Các tài liệu cần thiết để 
thiết kế nền móng 
1.5 Đề xuất, so sánh và lực 
chọn phương án móng 

03 02 

-Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 1 
+ Các tài liệu liên quan. 
+ Bài tập về nhà và trên lớp (nếu có) 
 

2 

Chương 2: Móng nông trên 
nền  thiên nhiên 
2.1 Khái niệm về móng 
2.2 Cấu tạo các loại móng 
nông thường gặp 
2.3 Xác định kích thước 
móng nông 

10 08 

-Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 2 
+ Các tài liệu liên quan. 
+ Bài tập về nhà và trên lớp (nếu có) 
 

3 

Chương 3: Móng cọc 
3.1 Các khái niệm và phân 
loại 
3.2 Cấu tạo cọc 
3.3 Cấu tạo đài cọc 
3.4 Xác định sức chịu tải 
dọc trục của cọc  
3.5 Thiết kế móng cọc đài 
thấp 
3.6 Ước lượng độ lún của 
móng cọc 

 
10 

 
08 

-Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 3 
+ Các tài liệu liên quan. 
+ Bài tập về nhà và trên lớp (nếu có) 
 

4 

Chương 4: Một số giải 
pháp xử lý nền đất yếu 
4.1 Khái niệm chung 
4.2 Nén chặt bằng phương 
pháp cơ học 
4.3 Nén chặt bằng cố kết – 
thoát nước 
4.4 Các phương pháp cải 
tạo đất 

 
03 

 
01 

-Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 4 
+ Các tài liệu liên quan. 
+ Bài tập về nhà và trên lớp (nếu có) 
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(33) Học phần: Đồ án nền móng (0,1) 
 
1. Tên học phần: Đồ án Nền móng 

(Project of structural foundation) 
- Mã số học phần: E07002        - Số tín chỉ học phần: 01 tín chỉ. 
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:  05 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  00 tiết 
+ Thảo luận:   0 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  30 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Lâm Nguyệt Duyên  Chức danh, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
Email: lnduyen@vnkgu.edu.vn  Điện thoại: 02973629678  

4. Điều kiện tiên quyết: E07001 
5. Mục tiêu của học phần: 

Sinh viên hệ thống hoá những kiến thức đã được tiếp cận qua môn Cơ học đất và Nền 
móng, sinh viên phải thực hiện đồ án học phần này nhằm xác định những chi tiết cho hai 
phương án móng với những số liệu thực tế của kết cấu được cho trước. Sau khi hoàn thành 
xong đồ án môn học sinh viên: 

5.1. Kiến thức: 
5.1.1. Vận dụng lý thuyết tính toán móng nông trên nền thiên nhiên, nền đất yếu cho 

môn để thiết kế công trình sử dụng kết cấu móng nông (đơn, băng, đôi,...). 
5.1.2. Vận dụng lý thuyết tính toán móng cọc đài thấp để thiết kế công trình sử dụng 

kết cấu móng cọc đài thấp. 
 5.2. Kỹ năng:  
 5.2.1. Kỹ  năng  phân  tích  điều  kiện  địa  chất,  đặc  điểm  công  trình,  điều  kiện  thi 
công, từ đó lựa chọn phương án móng phù hợp; 

5.2.2. Tính toán nền và móng theo trạng thái giới hạn; 
5.2.3. Trình bày kết quả tính toán lên bản vẽ. 

 5.2.4. Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về nền và móng, từ đó đưa ra được các 
giải pháp xử lý móng hợp lý, cũng như có thể đánh giá xử lý kịp thời những trường hợp ngoài 
ý muốn. 

5.3. Thái độ:  
5.3.1. Yêu thích và ý thức được nhiệm vụ của bản thân với môn học, ngành học;  

 5.3.2. Lễ phép và tôn trọng thầy cô giáo, giúp đỡ các bạn trong lớp; 
5.3.3. Khả năng làm việc nhóm tốt. 
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5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
5.4.1. Nhận thức trách nhiệm của bản thân với nghề nghiệp và xã hội; 
5.4.2. Khả năng nâng cao nghề nghiệp chuyên môn của bản thân; 
5.4.3. Xử lý được các tình huống xảy ra trong chuyên môn một cách nhanh ngọn và 

hiệu quả. 
6. Nội dung chi tiết học phần  
 Chương 1: Móng nông trên nền thiên nhiên 

Nội dung Mục tiêu dạy - học 
1.1 Bước 1: Đánh giá điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy 
văn 

5.1.1; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 
5.3.1; 5.3.2; 5.3.4; 5.4.1; 

5.4.2; 5.4.3 

1.2 Bước 2: Xác định tải trọng tiêu chuẩn tác dụng xuống móng 
1.3 Bước 3: Xác định cường độ tính toán của đất nền 
1.4 Bước 4: Xác định kích thước sơ bộ của đáy móng 

1.5 Bước 5: Kiểm tra điều kiện áp lực tại đáy móng 
1.6 Bước 6: Kiểm tra nền theo trạng thái giới hạn I và II 
1.7 Bước 7: Tính toán độ bền và cấu tạo móng 
1.8 Trình bày thuyết minh và bản vẽ 

Chương 2: Móng cọc đài thấp 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

2.1 Bước 1: Đánh giá về điều kiện địa chất, thủy văn công trình 

5.1.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 
5.3.1; 5.3.2; 5.3.4; 5.4.1; 

5.4.2; 5.4.3 

2.2 Bước 2: Xác định tải trọng tác dụng xuống móng 
2.3 Bước 3: Xác định độ sâu đặt đáy đài 
2.4 Bước 4: Xác định các thông số về cọc 
2.5 Bước 5: Xác định sức chịu tải của cọc 
2.6 Bước 6: Xác định số lượng cọc, bố trí cọc trong móng 
2.7 Bước 7: Xác định số lượng cọc, bố trí cọc trong móng 
2.8 Bước 8: Kiểm tra sự làm việc nhóm 
2.9 Bước 9: Xác định kích thước của khối móng quy ước 
2.10 Bước 10: Xác định trọng lượng khối móng quy ước 
2.11 Bước 11: Áp lực xuống đất nền tại mặt phẳng mũi cọc 
2.12 Bước 12: Sức chịu tải của đất nền tại mặt phẳng mũi cọc 
2.13 Bước 13: Kiểm tra độ lún của móng 
2.14 Bước 14: Tính toán và cấu tạo đài cọc 
2.15 Bước 15: Kiểm tra cọc khi vận chuyển và lắp dựng, tính 
móc cẩu 
2.16 Trình bày bản vẽ 

Chương 3: Móng trên nền đất yếu 
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Nội dung Mục tiêu dạy - học 
3.1 Móng trên đệm cát 5.1.1; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 

5.3.1; 5.3.2; 5.3.4; 5.4.1; 
5.4.2; 5.4.3 

3.2 Móng trên cọc cát 
3.3 Móng trên cọc tràm 
7. Hình thức tổ chức dạy - học 
 7.1 Phương pháp giảng dạy 

- Thực hành và thảo luận nhóm. 
7.2. Lịch trình chung 

Chương 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp 

Thực hành, 
thực tập 

Tự  
nghiên 

cứu Lý thuyết Bài tập 
Thảo 
luận 

Chương 1 0 0 0 10 10 20 
Chương 2 0 0 0 14 10 24 
Chương 3 0 0 0 06 10 16 

Tổng 0 0 0 30 30 60 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

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

- Phòng học rộng rãi thoáng mát; 
- Máy chiếu, micro; 
- Tài liệu học do giảng viên đảm nhiệm và các tài liệu liên quan đến môn học. 

8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn. 
- Có tài liệu tham khảo. 
- Hoàn thành bài tập đầy đủ chất lượng theo yêu cầu của giảng viên. 
- Đối với trường hợp sinh viên gặp vấn đề tạm thời không hoàn thành đúng tiến độ thì 

tùy theo mức độ, thời hạn nộp bài do giảng viên phụ trách xem xét và sắp xếp. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 

9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
Hoàn thành đúng theo tiến độ được giao 
(TĐ)  

Quan sát, điểm 
danh 

50 
5.1; 5.2; 
5.3; 5.4 

2 Thi kết thúc học phần (THP) Vấn đáp 50 
5.1; 5.2; 
5.3; 5.4 

ĐHP = TĐ × tr.số + THP× tr.số. 
ĐQT = TĐ × tr.số. 
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9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 
 [Tài liệu học tập: tối thiểu 02, tài liệu tham khảo không hạn chế; cập nhật các tài liệu 
mới xuất bản, tái bản trong vòng 5 năm gần đây, trừ một số tài liệu gốc đặc biệt] 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học 
Tham 
khảo 

[1] Châu Ngọc Ẩn 
Nền móng công 
trình 2010 Xây dựng   X 

[2] Võ Phán 
Kỹ thuật nền 
móng 

2010 
ĐHBK 

TP. HCM 
 X  

[3] Nguyễn Văn Quảng 
Hướng dẫn đồ 
án Nền và 
Móng 

2012 Xây dựng  X  

[4] Tô Văn Lận Nền và Móng 2016 Xây dựng  X  
11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung Lý thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 
Vấn đề 1: Móng nông 
trên nên thiên nhiên 

0 10 
- Xem và nghiên cứu trước tài liệu và 
hoàn thành các yêu cầu của giảng viên 
phụ trách. 
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2 
Vấn đề 2: Móng cọc 
đài thấp 
 

0 14 
- Xem và nghiên cứu trước tài liệu và 
hoàn thành các yêu cầu của giảng viên 
phụ trách. 

3 Vấn đề 3: Móng trên 
nền đất yếu 

0 06 
- Xem và nghiên cứu trước tài liệu và 
hoàn thành các yêu cầu của giảng viên 
phụ trách. 
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(34) Học phần: Kết cấu bê tông cốt thép 1 (3,0) 
 
1. Tên học phần: Kết cấu bê tông cốt thép 1 

( Reinforced Concrete Structures 1) 
- Mã số học phần: E07003              - Số tín chỉ học phần:  03 tín chỉ 
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:  18 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  22 tiết 
+ Thảo luận:   05 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  0 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   90 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Bùi Kiến An ;    Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
Email: bkan@vnkgu.edu.vn;  Điện thoại: 02973.629678 

4. Điều kiện tiên quyết: E06005 – Cơ học kết cấu (LT&BTL) 
5. Mục tiêu của học phần: 

Mục tiêu chính là trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng những 
kiến thức cơ bản về: vật liệu bê tông cốt thép, tính toán và thiết kế các cấu kiện bê tông cốt 
thép cơ bản (cấu kiện chịu uốn, cấu kiện chịu kéo, cấu kiện chịu nén, …) trong kết cấu xây 
dựng. Môn học giúp tăng cường khả năng phân tích và tự tin trong công tác thiết kế cấu kiện 
bê tông cốt thép. 
5.1. Kiến thức:  
5.1.1. Đại cương về kết cấu bê tông cốt thép 
5.1.1.1. Nhận biết và giải thích được các thuật ngữ, các tính chất cơ lý của vật liệu bê tông và 
cốt thép; trình bày rõ cách phân loại và ứng dụng của kết cấu bê tông cốt thép. 
5.1.1.2. Hiểu rõ và trình bày được nguyên lí làm việc chung giữa bê tông và cốt thép 
5.1.1.3. Trình bày các nguyên lí tính toán cấu kiện bê tông cốt thép; nguyên lí cấu tạo của cấu 
kiện bê tông cốt thép. 
5.1.2. Cấu kiện chịu uốn 
5.1.2.1. Trình bày chế độ làm việc của cấu kiện chịu uốn 
5.1.2.2. Hiểu rõ, giải thích được trạng thái ứng suất – biến dạng của cấu kiện chịu uốn. 
5.1.2.3. Tính toán, thiết kế cốt thép cấu kiện chịu uốn tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn. 
5.1.2.4. Tính toán, thiết kế cốt thép cấu kiện chịu uốn tiết diện chữ nhật đặt cốt kép. 
5.1.2.5. Tính toán, thiết kế cốt thép cho cấu kiện chịu uốn tiết diện chữ T, I. 
5.1.2.6. Tính toán, thiết kế cốt đai cho cấu kiện chịu uốn. 
5.1.3. Cấu kiện chịu nén 
5.1.3.1. Phân biệt và giải thích được các trường hợp chịu nén của cấu kiện BTCT. 
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5.1.3.2. Hiểu và trình bày được nguyên lí cấu tạo của cấu kiện chịu nén. 
5.1.3.3. Tính toán, thiết kế cốt thép cho cấu kiện chịu nén đúng tâm. 
5.1.3.4. Tính toán, thiết kế cốt thép cho cấu kiện chịu nén lệch tâm phẳng. 
5.1.3.5. Tính toán, thiết kế cốt thép cho cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên. 
5.1.3.6. Thiết kế cấu kiện chịu nén lệch tâm bằng cách xây dựng biểu đồ tương tác. 
5.1.4. Cấu kiện chịu kéo 
5.1.4.1. Hiểu và giải thích được sự làm việc của cấu kiện chịu kéo 
5.1.4.2. Tính toán và thiết kế cốt thép cho cấu kiện chịu kéo đúng tâm. 
5.1.4.3. Tính toán và thiết kế cốt thép cho cấu kiện chịu kéo lệch tâm. 
5.1.5. Tính toán về khe nứt 
5.1.5.1. Hiểu rõ và giải thích được về khe nứt trong cấu kiện bê tông cốt thép, trình bày được 
nguyên lí tính toán. 
5.1.5.2. Tính toán và thiết kế bê tông cốt thép theo sự hình thành khe nứt thẳng góc. 
5.1.5.3. Tính toán và thiết kế bê tông cốt thép theo sự hình thành khe nứt nghiêng. 
5.1.5.4. Tính toán được bề rộng khe nứt thẳng góc và bề rộng khe nứt nghiêng. 
5.1.6. Tính toán sàn phẳng bê tông cốt thép 
5.1.6.1. Trình bày được các khái niệm về sàn bê tông cốt thép, phân biệt rõ các loại sàn phẳng. 
5.1.6.2. Hiểu và trình bày được nguyên tắc cấu tạo, cách bố trí cốt thép của sàn phẳng bê tông 
cốt thép. 
5.1.6.3. Tính toán và thiết kế cốt thép cho sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối loại bản dầm. 
5.1.6.4. Tính toán và thiết kế được cốt thép cho sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối loại bản 
kê bốn cạnh. 
5.2. Kỹ năng:  
5.2.1. Kỹ năng cứng:  
5.2.1.1. Có khả năng thiết kế được các cấu kiện cơ bản trong công trình xây dựng dân dụng 
như dầm, sàn, cột bê tông cốt thép. 
5.2.1.2. Có khả năng kiểm tra khả năng làm việc của các cấu kiện dầm, sàn, cột bê tông cốt 
thép. 
5.2.2. Kỹ năng mềm:  
5.2.2.1. Hiểu rõ và có khả năng bố trí cốt thép cho các cấu kiện bê tông cốt thép. 
5.2.2.2. Nắm vững về vật liệu và cấu tạo của các cấu kiện bê tông cốt thép. 
5.2.2.3. Phân biệt rõ trạng thái làm việc của các cấu kiện bê tông cốt thép (chịu uốn, chịu nén, 
chịu kéo,…). 
5.3. Thái độ:  
5.3.1. Thể hiện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong tính toán và trong thiết kế các cấu kiện. 
5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
5.4.1. Tính toán và thiết kế phải tuân theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế kết cấu bê tông cốt 
thép (TCVN 5574:2018). 
5.4.2. Sinh viên xác định được tầm quan trọng trong sự chính xác khi tính toán khả năng chịu 
lực của kết cấu bê tông cốt thép. 
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5.4.3. Sinh viên tích cực làm bài tập, rèn luyện khả năng tính toán và thiết kế. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

 Vấn đề 1: Đại cương về kết cấu bê tông cốt thép 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

1.1 Ý nghĩa thực tiễn của học phần 5.1.1.1 ; 5.1.1.2 ; 5.1.1.3 ; 
5.2.1.1 ; 5.2.1.2 ; 5.2.2.1 ;  
5.2.2.2 ; 5.2.2.3 ; 5.3.1 ;  
5.4.1    ; 5.4.2    ; 5.4.3.  

1.2 Nguyên lý làm việc giữa bê tông và cốt thép 
1.3 Phân loại kết cấu bê tông cốt thép 
1.4 Ưu điểm và khuyết điểm của kết cấu bê tông cốt 
thép 
1.5 Phạm vi ứng dụng 
1.6 Tính chất cơ lý của bê tông cốt thép  
1.7 Nội dung và các bước thiết kế kết cấu bê tông cốt 
thép 
1.8 Trường hợp tải, nội lực và tổ hợp nội lực 
1.9 Phương pháp tính toán kết cấu bê tông cốt thép 
1.10 Nguyên lý cấu tạo cơ bản của kết cấu bê tông cốt 
thép 

Vấn đề 2: Cấu kiện chịu uốn 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

2.1 Tổng quan về cấu kiện chịu uốn 5.1.2.1 ; 5.1.2.2 ; 5.1.2.3 ; 
5.1.2.4 ; 5.1.2.5 ; 5.1.2.6 ; 
5.2.1.1 ; 5.2.1.2 ; 5.2.2.1 ;  
5.2.2.2 ; 5.2.2.3 ; 5.3.1 ;  
5.4.1    ; 5.4.2    ; 5.4.3. 

2.2 Trạng thái ứng suất – biến dạng của tiết diện thẳng 
góc 
2.3 Tính toán cấu kiện chịu uốn tiết diện hình chữ 
nhật, đặt cốt đơn 
2.4 Ví dụ minh họa về cấu kiện chịu uốn tiết diện hình 
chữ nhật đặt cốt đơn 
2.5 Tính toán cấu kiện chịu uốn tiết diện hình chữ nhật 
đặt cốt kép 
2.6 Tính toán cấu kiện chịu uốn tiết diện hình chữ T, 
chữ I 
2.7 Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng 

Vấn đề 3: Cấu kiện chịu nén 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

3.1 Tổng quan về kết cấu chịu nén 5.1.3.1 ; 5.1.3.2 ; 5.1.3.3 ; 
5.1.3.4 ; 5.1.3.5 ; 5.1.3.6 ; 
5.2.1.1 ; 5.2.1.2 ; 5.2.2.1 ;  
5.2.2.2 ; 5.2.2.3 ; 5.3.1 ;  

3.2 Tính toán cấu kiện chịu nén đúng tâm 
3.3 Ví dụ minh họa về cấu kiện chịu nén đúng tâm  
3.4 Tính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm phẳng 
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3.5 Tính toán thực hành cấu kiện chịu nén lệch tâm 
xiên 

5.4.1    ; 5.4.2    ; 5.4.3. 

3.6 Thiết kế cấu kiện chịu nén lệch tâm bằng biểu đồ 
tương tác 

Vấn đề 4: Cấu kiện chịu kéo 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

4.1 Tổng quan về kết cấu chịu kéo 5.1.4.1 ; 5.1.4.2 ; 5.1.4.3 ; 
5.2.1.1 ; 5.2.1.2 ; 5.2.2.1 ;  
5.2.2.2 ; 5.2.2.3 ; 5.3.1 ;  
5.4.1    ; 5.4.2    ; 5.4.3. 

4.2 Tính toán cấu kiện chịu kéo đúng tâm  
4.3 Tính toán cấu kiện chịu kéo lệch tâm 
4.4 Ví dụ minh họa về cấu kiện chịu kéo đúng tâm, 
kéo lệch tâm. 

Vấn đề 5: Tính toán về khe nứt 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

5.1 Tổng quan về khe nứt và việc tính toán 5.1.5.1 ; 5.1.5.2 ; 5.1.5.3 ; 
5.1.5.4 ; 
5.2.1.1 ; 5.2.1.2 ; 5.2.2.1 ;  
5.2.2.2 ; 5.2.2.3 ; 5.3.1 ;  
5.4.1    ; 5.4.2    ; 5.4.3. 

5.2 Đặc trưng hình học của tiết diện 
5.3 Tính toán theo sự hình thành khe nứt thẳng góc  
5.4 Tính toán hình thành khe nứt nghiêng  
5.5 Bề rộng khe nứt thẳng góc 
5.6 Bề rộng khe nứt nghiêng 

Vấn đề 6: Tính toán sàn phẳng bê tông cốt thép 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

6.1 Khái niệm chung 5.1.6.1 ; 5.1.6.2 ; 5.1.6.3 ; 
5.1.6.4 ; 
5.2.1.1 ; 5.2.1.2 ; 5.2.2.1 ;  
5.2.2.2 ; 5.2.2.3 ; 5.3.1 ;  
5.4.1    ; 5.4.2    ; 5.4.3. 

6.2 Sàn sườn toàn khối có bản dầm 
6.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 
7.1. Phương pháp giảng dạy 

Dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung học phần và trình độ của sinh viên cũng như điều kiện dạy 
học, giảng viên sử dụng và kết hợp một số phương pháp sau:  

- Phương pháp diễn giảng trình chiếu đối với cơ sở lý thuyết 
- Phương pháp giải quyết vấn đề: nêu câu hỏi, cho sinh viên thảo luận đồng thời giao 

bài tập giải quyết vấn đề. 
- Phương pháp thảo luận nhóm theo tình huống: nêu tình huống và cho sinh viên thực 

hành giải quyết. 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 
Tổng 

Lên lớp Thực Tự  
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Lý 
thuyết 

Bài tập 
Thảo 
luận 

hành, thực 
tập  

nghiên 
cứu 

Vấn đề 1 02 0 0 0 04 04 
Vấn đề 2 04 04 01 0 18 27 
Vấn đề 3 04 04 01 0 18 27 
Vấn đề 4 04 04 01 0 18 27 
Vấn đề 5 04 04 0 0 18 27 
Vấn đề 6 04 04 0 0 18 27 
7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

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

- Máy chiếu, micro. 
- Tài liệu học do giảng viên đảm nhiệm và các tài liệu liên quan đến môn học. 

8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ trên 80%.  
- Có tài liệu tham khảo. 
- Hoàn thành bài tập đầy đủ chất lượng theo đúng yêu cầu của giảng viên phụ trách. 
- Đối với trường hợp sinh viên gặp vấn đề tạm thời không hoàn thành đúng tiến độ thì 

tùy theo mức độ bài tập, thời hạn nộp bài do giảng viên phụ trách xem xét và sắp xếp. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 

9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Trọng số 
(%) 

Mục tiêu 

1 Tham gia học trên lớp: Tích cực tham gia 
đóng góp ý kiến, thảo luận bài. Không nói 
chuyện riêng làm ảnh hưởng đến người 
khác cũng như chất lượng dạy và học. 

Quan sát, ghi chú 20 5.2.1 
5.2.2 

2 Hoàn thành đầy đủ và đảm bảo chất lượng 
tiến độ các bài tập về nhà và trên lớp. 

Chấm điểm kiểm 
tra, kết hợp với 
bài tập trên lớp. 

30 5.3;5.4 

3 Thi kết thúc học phần Thi kết thúc học 
phần 

50 5.2.1 
5.2.2 
5.3;5.4 

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

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  
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- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học 
Tham 
khảo 

[1] Bùi Kiến An Bài Giảng Bê Tông 
Cốt Thép 1 

2018  Thư viện X  

[2] 

Phan Quang 
Minh, Ngô Thế 
Phong, Nguyễn 

Đình Cống 

Kết cấu bê tông cốt 
thép – phần Cấu 

kiện cơ bản 
2013 

NXB 
KHKT Hà 

nội 
Thư viện X  

[3] Bộ Xây Dựng 
Cấu tạo bê tông cốt 

thép 
2016 

NXB Xây 
dựng 

Thư viện X  

[4] 
Nguyễn Tiến 

Chương 
Kết cấu bê tông 
ứng suất trước 

2010 
NXB Xây 

dựng 
Thư viện  X 

[5] 
Nguyễn Đình 

Cống 

Tính toán tiết diện 
cột bê tông cốt 

thép. 
2011 

NXB Xây 
dựng 

Thư viện  X 

[6] Nguyễn Đình 
Cống 

Tính toán thực 
hành cấu kiện bê 

tông cốt thép 
2015 NXB Xây 

dựng 
Thư viện  X 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 
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Tuần Nội dung 
Lý thuyết 

(tiết) 
Bài tập 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Vấn đề 1: Đại cương về kết 
cấu bê tông cốt thép 
 

02 0 - Nghiên cứu trước tài liệu 
chương 1 

2,3 Vấn đề 2: Cấu kiện chịu uốn 
 

04 04 - Nghiên cứu trước tài liệu 
chương 2 
- Làm bài tập trên lớp 

4,5 Vấn đề 3: Cấu kiện chịu kéo 04 04 - Nghiên cứu trước tài liệu 
chương 3  
- Làm bài tập Chương 2 

6,7 Vấn đề 4: Cấu kiện chịu nén 04 04 - Nghiên cứu trước tài liệu 
chương 4 
- Làm bài tập Chương 3 

8,9 Vấn đề 5: Tính toán về khe 
nứt 
 

04 04 - Nghiên cứu trước tài liệu 
chương 5 
- Làm bài tập Chương 4 

10, 
11 

Vấn đề 6: Sàn phẳng bê tông 
cốt thép 
 

04 04 - Nghiên cứu trước tài liệu 
chương 6 
- Làm bài tập Chương 5,6 
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(35) Học phần: Đồ án bê tông cốt thép 1 (0,1) 
 
1. Tên học phần: Đồ án bê tông cốt thép 1 (Reinforced Concrete Structure Project 1) 

- Mã số học phần: E07004          - Số tín chỉ học phần:  01 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:  0 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  0 tiết 
+ Thảo luận:   0 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  30 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Bùi Kiến An  ;    Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
Email: bkan@vnkgu.edu.vn;  Điện thoại: 02973.629678 

4. Điều kiện tiên quyết: E06005 – Cơ học kết cấu (LT&BTL) 
5. Mục tiêu của học phần: 

Mục tiêu chính là trang bị cho sinh viên kiến thức về việc tính toán tương đối hoàn 
chỉnh sàn công tác bằng bê tông cốt thép, bao gồm việc tính các loại tải trọng, tổ hợp nội lực 
và tính toán chọn cốt thép, bố trí thép cho những bộ phận kết cấu sàn - dầm theo các phương 
án: bản làm việc một phương, hai phương 
5.1. Kiến thức:  
- Sau khi học xong học phần này, sinh viên nắm vững được các nguyên lý, trình tự tính toán 
và tự thiết kế được sàn phẳng bê tông cốt thép toàn khối. 
5.1.1. Thiết kế bản sàn 
5.1.1.1. Hiểu và mô tả cấu tạo bản sàn bê tông cốt thép và lựa chọn được kích thước cấu kiện 
hệ sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối. 
5.1.1.2. Nắm vững và trình bày được sơ đồ tính toán các loại bản sàn. 
5.1.1.3. Hiểu và tính toán được tải trọng tác dụng lên bản sàn. 
5.1.1.4. Phân tích được nội lực trong bản sàn. 
5.1.1.5. Trình bày được nguyên lí thiết kế bản sàn. 
5.1.1.6. Tính toán và thiết kế được cốt thép dùng bố trí trong bản sàn. 
5.1.2. Thiết kế dầm phụ 
5.1.2.1. Nắm vững và trình bày được sơ đồ tính – nguyên lí tính toán của dầm phụ trong hệ 
sàn sườn. 
5.1.2.2. Hiểu và tính toán được tải trọng tác dụng lên dầm phụ. 
5.1.2.3. Phân tích được nội lực trong dầm phụ. 
5.1.2.4. Tính toán và thiết kế cốt thép dùng bố trí trong dầm phụ. 
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5.1.2.5. Xây dựng biểu đồ bao vật liệu cho dầm phụ và vận dụng được biểu đồ bao để cắt – 
uốn thép cho dầm phụ. 
5.1.3. Thiết kế dầm chính 
5.1.3.1. Nắm vững và trình bày được sơ đồ tính – nguyên lí tính toán của dầm chính trong hệ 
sàn sườn. 
5.1.3.2. Hiểu và tính toán được tải trọng tác dụng lên dầm chính. 
5.1.3.3. Phân tích được nội lực trong dầm chính. 
5.1.3.4. Tính toán và thiết kế cốt thép dùng bố trí trong dầm chính. 
5.1.3.5. Xây dựng biểu đồ bao vật liệu cho dầm chính và vận dụng được biểu đồ bao để cắt – 
uốn thép cho dầm chính. 
5.1.4. Cấu tạo cốt thép 
5.1.4.1. Trình bày được nguyên tắc bố trí cốt thép cho cấu kiện bản sàn, dầm phụ, dầm chính. 
5.1.4.2. Tính toán được khả năng chịu lực lớn nhất của dầm. 
5.1.4.3. Xác định được các tiết diện cắt lí thuyết và thực tế cho dầm. 
5.1.4.4. Thể hiện kết quả thiết kế vào bản vẽ thi công cốt thép hoàn chỉnh. 
5.2. Kỹ năng:  
5.2.1. Kỹ năng cứng:  
5.2.1.1. Thiết kế hoàn chỉnh kết cấu về dầm, sàn phẳng bê tông cốt thép. 
5.2.1.2. Sử dụng được các bảng tra về cường độ, diện tích cốt thép và các hệ số liên quan đến 
quá trình thiết kế. 
5.2.1.3. Có khả năng triển khai thành bản vẽ thi công hoàn chỉnh từ kết quả thiết kế. 
5.2.2. Kỹ năng mềm:  
5.2.2.1. Vẽ được bản vẽ về kết cấu bê tông cốt thép. 
5.2.2.2. Có khả năng thống kê cốt thép và tổng hợp vật tư sử dụng. 
5.2.2.3. Có khả năng đọc và hiểu rõ bản vẽ thiết kế để ứng dụng thi công ngoài thực tế. 
5.3. Thái độ:  
- Thể hiện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong tính toán và trong thiết kế các cấu kiện. 
- Sinh viên phải có thái độ học tập tích cực, theo đúng tiến độ đã được đặt ra. 
5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Tính toán phải tuân theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép. 
- Sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng trong sự chính xác khi tính toán khả năng chịu lực của kết 
cấu bê tông cốt thép. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

 Vấn đề 1: Thiết kế bản sàn 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

1.1 Chọn sơ bộ kích thước sàn 5.1.1.1 ; 5.1.1.2 ; 5.1.1.3 ; 
5.1.1.4 ; 5.1.1.5 ; 5.1.1.6 ; 5.2.1 
; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4. 

1.2 Sơ đồ tính các loại bản sàn 
1.3 Các loại tải trọng tác dụng lên sàn 
1.4 Nội lực trong sàn 
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1.5 Tính toán cốt thép và bố trí cốt thép sàn 
Vấn đề 2: Thiết kế dầm phụ 

Nội dung Mục tiêu dạy - học 
2.1 Sơ đồ tính dầm phụ 5.1.2.1 ; 5.1.2.2 ; 5.1.2.3 ; 

5.1.2.4 ; 5.1.2.5 ;   
5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4. 

2.2 Tải trọng tác dụng 
2.3 Nội lực tính toán 
2.4 Tính toán cốt thép và bố trí cốt thép 
2.5 Biểu đồ bao vật liệu 

Vấn đề 3: Thiết kế dầm chính 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

3.1 Sơ đồ tính dầm chính 5.1.3.1 ; 5.1.3.2 ; 5.1.3.3 ; 
5.1.3.4 ; 5.1.3.5 ;  
5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4. 

3.2 Tải trọng tác dụng 
3.3 Nội lực tính toán 
3.4 Tính toán cốt thép và bố trí cốt thép 
3.5 Biểu đồ bao vật liệu 

Vấn đề 4: Cấu tạo cốt thép 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

4.1 Bố trí cốt thép trên tiết diện ngang  

5.1.4.1 ; 5.1.4.2 ; 5.1.4.3 ; 
5.1.4.4 ;  
5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4. 
 

4.2 Đặt cốt thép theo phương dọc dầm 
4.3 Tính toán khả năng chịu lực 
4.4 Hình bao vật liệu 
4.5 Cốt thép ở phía dưới 
4.6 Bản vẽ thi công cốt thép 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 
7.1. Phương pháp giảng dạy 

Dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung học phần và trình độ của sinh viên cũng như điều kiện dạy 
học, giảng viên sử dụng và kết hợp một số phương pháp sau:  

- Phương pháp diễn giảng trình chiếu đối với cơ sở lý thuyết 
- Phương pháp giải quyết vấn đề: nêu câu hỏi và cho sinh viên thảo luận 
- Phương pháp thảo luận nhóm theo tình huống: nêu tình huống và cho sinh viên thực 

hành giải quyết. 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, thực 
tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 
luận 

Vấn đề 1 0 0 0 06 12 18 
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Vấn đề 2 0 0 0 08 16 24 
Vấn đề 3 0 0 0 08 16 24 
Vấn đề 4 0 0 0 08 16 24 
7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

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

- Máy chiếu, micro. 
- Tài liệu học do giảng viên đảm nhiệm và các tài liệu liên quan đến môn học. 

8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ trên 80%.  
- Có tài liệu tham khảo. 
- Hoàn thành bài tập đầy đủ chất lượng theo đúng yêu cầu của giảng viên phụ trách; 
- Đối với trường hợp sinh viên gặp vấn đề tạm thời không hoàn thành đúng tiến độ thì 

tùy theo mức độ bài tập, thời hạn nộp bài do giảng viên phụ trách xem xét và sắp xếp. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 

9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 Tham gia học trên lớp: Tích cực tham gia 
đóng góp ý kiến, thảo luận bài. Không nói 
chuyện riêng làm ảnh hưởng đến người 
khác cũng như chất lượng dạy và học. 

Quan sát, ghi chú 10 5.2.1 
5.2.2 

2 Đảm bảo chất lượng và tiến độ được quy 
định 

Chấm điểm 40 5.3;5.4 

3 Nộp đồ án môn học  Chấm điểm và 
bảo vệ đồ án 

50 5.2.1 
5.2.2 
5.3;5.4 

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

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
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Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học Tham 
khảo 

[1] Bùi Kiến An 
Tập bài giảng 
Đồ án bê tông 

cốt thép 1 
2018  Thư viện X  

[2] Võ Bá Tầm 

Đồ án môn học 
kết cấu bê tông 
Sàn sườn toàn 
khối loại bản 

dầm 

2007 
ĐHQG  

TPHCM 
Thư viện X  

[3] 
Nguyễn Đình 

Cống 
Sàn sườn bê 

tông toàn khối 
2008 Xây dựng Thư viện X  

[4]  

TCXDVN 
2737:1995: Tải 

trọng và tác 
động 

1995 Xây dựng Thư viện  X 

[5]  

TCXDVN 
5574:2018: Kết 
cấu bê tông và 

bê tông cốt thép 
– Tiêu chuẩn 

thiết kế 

2018 Xây dựng Thư viện  X 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1,2,3 
Vấn đề 1:Thiết kế bản sàn 1.1 
Chọn sơ bộ kích thước sàn 
1.2 Sơ đồ tính các loại bản sàn  

0 06 
-Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 1 
+ Từng bước hoàn thành vấn đề 1 
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1.3 Các loại tải trọng tác dụng 
lên sàn 
1.4 Nội lực trong sàn 
1.5 Tính toán cốt thép và bố trí 
cốt thép sàn 

4 
5 
6 
7 

Vấn đề 2:Thiết kế dầm phụ 
2.1 Sơ đồ tính dầm phụ  
2.2 Tải trọng tác dụng  
2.3 Nội lực tính toán  
2.4 Tính toán cốt thép và bố trí 
cốt thép 
2.5 Biểu đồ bao vật liệu 

0 08 

-Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu 
+ Từng bước hoàn thành vấn đề 2 

8 
9 

10 
11 

Vấn đề 3: Thiết kế dầm chính 
3.1 Sơ đồ tính dầm chính  
3.2 Tải trọng tác dụng  
3.3 Nội lực tính toán 
3.4 Tính toán cốt thép và bố trí 
cốt thép 
3.5 Biểu đồ bao vật liệu 

0 08 

-Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu 
+ Từng bước hoàn thành vấn đề 3 

12 
13 
14 
15 

Vấn đề 4: Cấu tạo cốt thép 
4.1 Bố trí cốt thép trên tiết 
diện ngang 
4.2 Đặt cốt thép theo phương 
dọc dầm 
4.3 Tính toán khả năng chịu 
lực 
4.4 Hình bao vật liệu 
4.5 Cốt thép ở phía dưới 
4.6 Bản vẽ thi công cốt thép 

0 08 

-Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu 
+ Từng bước hoàn thành vấn đề 4 

Sinh viên tham khảo tài liệu trước khi đến lớp và làm bài đầy đủ theo đúng tiến độ, yêu cầu 
của giảng viên. 
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(36) Học phần: Kết cấu bê tông cốt thép 2 (3,0) 
 
1. Tên học phần: Kết cấu bê tông cốt thép 2 

  (Reinforced Concrete Structure 2) 
- Mã số học phần: E27001        - Số tín chỉ học phần:  03 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:  24 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  17 tiết 
+ Thảo luận:   04 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  0 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   90 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Bùi Kiến An ;    Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
Email: bkan@vnkgu.edu.vn;  Điện thoại: 02973.629678 

4. Điều kiện tiên quyết: 
 Học phần học trước : Kết cấu bê tông cốt thép 1 (E07003) 
5. Mục tiêu của học phần: 

Mục tiêu chính của học phần là trang bị cho sinh viên kiến thức tính toán các bộ phận 
của kết cấu nhà cửa bằng bê tông cốt thép bao gồm các loại sàn, kết cấu khung, móng, và nhà 
công nghiệp một tầng. Kết thúc học phần này, sinh viên có thể tự thiết kế những công trình 
dân dụng loại nhỏ và vừa. 
5.1. Kiến thức:  
5.1.1. Thiết kế hệ sàn bê tông cốt thép 
5.1.1.1. Hiểu rõ và trình bày được các khái niệm về hệ sàn bê tông cốt thép, phân biệt rõ các 
loại hệ sàn phẳng. 
5.1.1.2. Nắm vững và hiểu được nguyên tắc cấu tạo, cách bố trí cốt thép của hệ sàn phẳng bê 
tông cốt thép. 
5.1.1.3. Tính toán và thiết kế được hệ sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối. 
5.1.1.4. Tính toán và thiết kế được hệ sàn nấm. 
5.1.1.5. Tính toán và thiết kế được hệ sàn panel lắp ghép. 
5.1.2. Thiết kế hệ khung bê tông cốt thép 
5.1.2.1. Nắm vững và trình bày được các khái niệm chung về hệ khung bê tông cốt thép. 
5.1.2.2. Trình bày được sơ đồ và cấu tạo chung của hệ khung bê tông cốt thép toàn khối. 
5.1.2.3. Trình bày được sơ đồ và cấu tạo của hệ khung bê tông cốt thép lắp ghép và nửa lắp 
ghép. 
5.1.2.4. Nắm vững được nguyên lí và trình tự tính toán hệ khung bê tông cốt thép. 
5.1.2.5. Tính toán và thiết kế hoàn chỉnh được hệ khung bê tông cốt thép. 
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5.1.3. Thiết kế hệ móng bê tông cốt thép 
5.1.3.1. Hiểu rõ được các khái niệm chung về hệ kết cấu móng bê tông cốt thép; trình bày 
được cách phân loại móng. 
5.1.3.2. Trình bày được cấu tạo móng đơn (toàn khối và lắp ghép), móng băng, móng bè và 
móng cọc bê tông cốt thép. 
5.1.3.3. Tính toán và thiết kế được móng đơn chịu tải trọng đúng tâm và lệch tâm. 
5.1.3.4. Tính toán được móng băng bê tông cốt thép. 
5.1.3.5. Tính toán được móng bè bê tông cốt thép. 
5.1.3.6. Tính toán và thiết kế được hệ móng cọc bê tông cốt thép, thiết kế đài cọc và hệ giằng 
đài cọc. 
5.1.4. Kết cấu nhà một tầng lắp ghép 
5.1.4.1. Hiểu rõ sơ đồ kết cấu nhà, trình bày được cấu tạo các bộ phận của nhà công nghiệp 
một tầng lắp ghép. 
5.1.4.2. Nắm vững được cách bố trí theo mặt bằng và mặt cắt ngang của nhà công nghiệp một 
tầng lắp ghép. 
5.1.4.3. Nắm vững và trình bày được cấu tạo cột, vai cột của nhà một tầng lắp ghép. 
5.1.4.4. Có khả năng phân tích sự làm việc của hệ khung và nắm vững nguyên lí, trình tự tính 
toán của nhà công nghiệp. 
5.1.4.5. Phân tích nội lực; tính toán và thiết kế được kết cấu cho nhà công nghiệp một tầng lắp 
ghép. 
5.2. Kỹ năng:  
5.2.1. Kỹ năng cứng 
5.2.1.1. Có khả năng tính toán và thiết kế kết cấu cho hệ sàn, hệ móng bê tông cốt thép. 
5.2.1.2. Có khả năng thiết kế kết cấu cho hệ khung bê tông cốt thép toàn khối. 
5.2.1.3. Phân tích, tính toán và thiết kế kết cấu cho nhà công nghiệp một tầng bê tông cốt thép 
lắp ghép 
5.2.2. Kỹ năng mềm 
5.2.2.1. Có khả năng phân tích sơ đồ kết cấu; xác định được tải trọng tính toán, xác định nội 
lực; tính toán cốt thép cho hệ sàn, hệ khung, hệ móng bê tông cốt thép và nhà công nghiệp 
một tầng lắp ghép. 
5.2.2.2. Có khả năng thể hiện kết quả tính toán thành bản vẽ thiết kế. 
5.2.2.3. Hiểu rõ, nắm vững cách đọc và triển khai bản vẽ thiết kế hệ sàn, móng, khung bê tông 
cốt thép và nhà công nghiệp một tầng lắp ghép. 
5.3. Thái độ:  

- Có thái độ học tập nghiêm túc 
- Tham gia tối thiểu 80% thời lượng lên lớp của môn học 
- Tham gia làm bài tập cá nhân và bài tập nhóm.  
- Nhiệt tình phát biểu ý kiến trong quá trình lên lớp. 

5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
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- Sinh viên khi tính toán phải tuân theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế kết cấu bê tông cốt 
thép. 

- Sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng trong sự chính xác khi tính toán khả năng chịu lực của 
hệ kết cấu bê tông cốt thép. 

- Sinh viên rèn luyện khả năng phân tích và tính toán nhằm hạn chế tối đa những sai sót 
trong quá trình thiết kế kết cấu. 
6. Nội dung chi tiết học phần  
 Vấn đề 1: Thiết kế hệ sàn bê tông cốt thép 

Nội dung Mục tiêu dạy - học 
1.1. Khái niệm chung 
1.2. Sàn sườn toàn khối loại bản dầm 
1.3. Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh 
1.4. Sàn nấm 
1.5. Sàn panel lắp ghép 

5.1.1.1 ; 5.1.1.2 ; 5.1.1.3 ;  
5.1.1.4 ; 5.1.1.5 ;  
5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4 

Vấn đề 2: Thiết kế hệ khung bê tông cốt thép 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

2.1. Khái niệm chung 
2.2. Khung bê tông cốt thép toàn khối 
2.3. Khung bê tông cốt thép lắp ghép và nửa lắp ghép 
2.4. Tính toán khung bê tông cốt thép 

5.1.2.1 ; 5.1.2.2 ; 5.1.2.3 ;  
5.1.2.4 ; 5.1.2.5 ; 
5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4 

Vấn đề 3: Thiết kế móng bê tông cốt thép 
Nội dung Mục tiêu dạy – học 

3.1. Phân loại 
3.2. Móng đơn  
3.3. Móng băng 
3.4. Móng bè 
3.5. Móng cọc bằng bê tông cốt thép 

5.1.3.1 ; 5.1.3.2 ; 5.1.3.3 ;  
5.1.3.4 ; 5.1.3.5 ; 5.1.3.6 ; 
5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4 

Vấn đề 4: Thiết kế nhà công nghiệp một tầng lắp ghép 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

4.1. Sơ đồ kết cấu nhà 
4.2. Cấu tạo cột 
4.3. Tính toán khung ngang 
4.4. Các bộ phận khác của kết cấu nhà 

5.1.4.1 ; 5.1.4.2 ; 5.1.4.3 ;  
5.1.4.4 ; 5.1.4.5 ; 
5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 
7.1. Phương pháp giảng dạy 

Dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung học phần và trình độ của sinh viên cũng như điều kiện dạy 
học, giảng viên sử dụng và kết hợp một số phương pháp sau:  

- Phương pháp diễn giảng trình chiếu đối với cơ sở lý thuyết 
- Phương pháp giải quyết vấn đề: nêu câu hỏi và cho sinh viên thảo luận 
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- Phương pháp thảo luận nhóm theo tình huống: nêu tình huống và cho sinh viên thực 
hành giải quyết. 

7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp Thực 
hành, thực 

tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập Thảo 

luận 
Vấn đề 1 06 06 0 0 20 30 
Vấn đề 2 06 04 02 0 24 36 
Vấn đề 3 06 02 0 0 22 33 
Vấn đề 4 06 05 02 0 24 36 

Tổng 24 17 04 0 90 135 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

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

- Máy chiếu, micro. 
- Tài liệu học do giảng viên đảm nhiệm và các tài liệu liên quan đến môn học. 

8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ trên 80%. 
- Có tài liệu tham khảo. 
- Hoàn thành bài tập đầy đủ chất lượng theo đúng yêu cầu của giảng viên phụ trách. 
- Đối với trường hợp sinh viên gặp vấn đề tạm thời không hoàn thành đúng tiến độ thì 

tùy theo mức độ bài tập, thời hạn nộp bài do giảng viên phụ trách xem xét và sắp xếp. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 

9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 Tham gia học trên lớp: Tích cực tham gia 
đóng góp ý kiến, thảo luận bài. Không nói 
chuyện riêng làm ảnh hưởng đến người 
khác cũng như chất lượng dạy và học. 
(TGH) 

Quan sát, ghi chú 15 5.1 
5.2 

2 Hoàn thành đầy đủ và đảm bảo chất lượng 
tiến độ các bài tập về nhà và trên lớp. (KT) 

Chấm điểm, kết 
hợp với bài tập 
trên lớp. 

35 5.1; 5.2 
5.3 

3 Thi kết thúc học phần (THP) Thi kết thúc 50 5.1; 5.2 
5.3 

ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số. 
ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 
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9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 
Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích sử 
dụng 

Học Tham 
khảo 

[1] Bùi Kiến An 
Bài giảng Kết cấu bê 

tông cốt thép 2 
2019  Thư viện X  

[2] 

Ngô Thế Phong, 
Lý Trần Cường, 
Trịnh Kim Đạm, 
Nguyễn Lê Ninh 

Kết cấu bê tông cốt 
thép: Phần kết cấu nhà 

cửa 
2008 

Khoa học 
và kỹ thuật 

Thư viện X  

[3] Võ Bá Tầm 
Kết cấu bê tông cốt 

thép. Tập 2: Cấu kiện 
nhà cửa 

2008 
ĐHQG 

TP.HCM 
Thư viện X  

[4] 
Nguyễn Đình 

Cống 
Sàn sườn bê tông toàn 

khối 
2008 Xây dựng Thư viện  X 

[5]  TCVN 2737:1995: Tải 
trọng & tác động 

1995 Xây dựng   X 

[6]  

TCVN 5574:2018: Kết 
cấu bê tông và bê tông 
cốt thép – Tiêu chuẩn 

thiết kế 

2018 Xây dựng   X 
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học 
Tuần Nội dung Lý 

thuyết 
(tiết) 

Bài 
tập 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1,2,3 

Vấn đề 1: Thiết kế hệ sàn bê tông 
cốt thép 
1.1. Bản dầm 
1.2. Sàn sườn toàn khối loại bản 
dầm 
1.3. Sàn bản kê bốn cạnh 
1.4. Sàn có hệ dầm trực giao  
1.5. Sàn ô cờ 
1.6. Sàn gạch bọng 
1.7. Sàn phẳng 
1.8. Sàn panel lắp ghép 

6 6 

- Nghiên cứn trước: 
+ Tài liệu [1]: Nội dung 
vấn đề 1 
- Tham gia làm bài tập 
trên lớp 

4,5,6 

Vấn đề 2: Thiết kế hệ khung bê 
tông cốt thép 
2.1. Hệ chịu lực trong nhà khung 
toàn khối 
2.2. Sơ đồ tính toán khung 
2.3. Nội lực và tổ hợp nội lực 
khung 
2.4. Tính toán cốt thép khung và 
các yêu cầu về cấu tạo 

6 6 

- Nghiên cứn trước: 
+ Tài liệu [1]: Nội dung 
vấn đề 2 
+ Ôn lại nội dung đã 
học vấn đề 1 
- Tham gia làm bài tập 
trên lớp 

7,8 

Vấn đề 3: Thiết kế móng bê tông 
cốt thép 
3.1. Móng đơn đổ toàn khối 
3.2. Móng đơn lắp ghép 
3.3. Móng băng 
3.4. Móng bè 

6 2 

- Nghiên cứn trước: 
+ Tài liệu [1]: Nội dung 
vấn đề 3 
+ Ôn lại nội dung đã 
học vấn đề 2 
- Tham gia làm bài tập 
trên lớp 

9,10,11 

Vấn đề 4: Thiết kế nhà công nghiệp 
một tầng lắp ghép 
4.1. Hệ khung ngang trong nhà 
công nghiệp 
4.2. Tải trọng tác động 
4.3. Nội lực và tổ hợp nội lực 
4.4. Phương pháp tính toán cốt thép 
4.5. Các yêu cầu cấu tạo cốt thép 
4.6. Cột hai nhánh 

6 7 

- Nghiên cứn trước: 
+ Tài liệu [1]: Nội dung 
vấn đề 4 
+ Ôn lại nội dung đã 
học vấn đề 3 
- Tham gia làm bài tập 
trên lớp 
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4.7. Ổn định của cột theo phương 
ngoài mặt phẳng khung 
4.8. Tính toán kiểm tra cột khi vận 
chuyển, cẩu lắp 
4.9 Thiết kế hệ giằng trong nhà 
công nghiệp 

 



243 

(37) Học phần: Đồ án bê tông cốt thép 2 (0,1) 
 
1. Tên học phần: Đồ án bê tông cốt thép 2 

  (Reinforced Concrete Structure Project 2) 
- Mã số học phần: E27002      - Số tín chỉ học phần:  01 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:      0 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:      0 tiết 
+ Thảo luận:   0 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  30 tiết 
+ Tự nghiên cứu:    60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Bùi Kiến An ;    Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
Email: bkan@vnkgu.edu.vn;  Điện thoại: 02973.629678 

4. Điều kiện tiên quyết:  
Đã học học phần: Kết cấu Bê tông cốt thép 1 (E07003) 

5. Mục tiêu của học phần: 
Mục tiêu chính là trang bị cho sinh viên kiến thức về việc tính toán tương đối hoàn 

chỉnh hệ khung bằng bê tông cốt thép, bao gồm việc tính các loại tải trọng, tổ hợp nội lực và 
tính toán chọn cốt thép, bố trí thép cho những bộ phận kết cấu cụ thể như sàn phẳng, dầm, cột 
theo các phương án: bản làm việc hai phương. 
5.1. Kiến thức:  

Sau khi học xong học phần này, sinh viên nắm được các nguyên lí, trình tự thiết kế sàn 
phẳng bê tông cốt thép, thiết kế khung bê tông cốt thép toàn khối. 
5.1.1. Xây dựng mô hình kết cấu khung bê tông cốt thép 
5.1.1.1. Hiểu rõ về hệ chịu lực của khung nhà bê tông cốt thép toàn khối. 
5.1.1.2. Nắm vững và bố trí được hệ thống chịu lực cho khung. 
5.1.1.3. Phân tích và lựa chọn các giải pháp cho từng loại cấu kiện. 
5.1.1.4. Nắm vững sơ đồ tính toán cho khung. 
5.1.1.5. Xác định và tính toán được các loại tải trọng tác dụng vào khung. 
5.1.2. Xác định nội lực và tổ hợp nội lực 
5.1.2.1. Hiểu rõ về sự làm việc và các loại nội lực xuất hiện trong từng cấu kiện (dầm, sàn, 
cột) của hệ khung. 
5.1.2.2. Tính toán được nội lực trong từng cấu kiện của hệ khung. 
5.1.2.3. Tổ hợp được nội lực cho các cấu kiện nhằm sử dụng nội lực cho việc tính toán cốt 
thép cho khung. 
5.1.3. Tính toán và bố trí cốt thép  
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5.1.3.1. Hiểu rõ và nắm vững nguyên tắc tính toán, bố trí cốt thép cho dầm, sàn bê tông cốt 
thép. 
5.1.3.2. Hiểu rõ và nắm vững nguyên tắc tính toán, bố trí cốt thép cho cột bê tông cốt thép. 
5.1.3.3. Tính toán và thiết kế được cho các cấu kiện dầm, sàn, cột bê tông cốt thép. 
5.1.3.4. Nắm vững nguyên tắc cấu tạo các cấu kiện và nút khung bê tông cốt thép toàn khối. 
5.2. Kỹ năng: 
5.2.1. Kỹ năng cứng: 
5.2.1.1. Thiết kế hoàn chỉnh kết cấu về cột, dầm, sàn phẳng bê tông cốt thép. 
5.2.1.2. Sử dụng được các bảng tra về cường độ, diện tích cốt thép và các hệ số liên quan đến 
quá trình thiết kế. 
5.2.1.3. Có khả năng triển khai thành bản vẽ thi công hoàn chỉnh từ kết quả thiết kế. 
5.2.2. Kỹ năng mềm: 
5.2.2.1. Vẽ được bản vẽ về kết cấu bê tông cốt thép. 
5.2.2.2. Có khả năng thống kê cốt thép và tổng hợp vật tư sử dụng. 
5.2.2.3. Có khả năng đọc và hiểu rõ bản vẽ thiết kế để ứng dụng thi công ngoài thực tế. 
5.2.2.4. Có khả năng sử dụng phần mềm phần tử hữu hạn để thiết kế hệ khung bê tông cốt 
thép toàn khối. 
5.3. Thái độ:  
- Thể hiện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong tính toán và trong thiết kế các cấu kiện. 
- Sinh viên phải có thái độ học tập tích cực, theo đúng tiến độ đã được đặt ra. 
5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Tính toán phải tuân theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép. 
- Sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng trong sự chính xác khi tính toán khả năng chịu lực của kết 
cấu bê tông cốt thép. 
6. Nội dung chi tiết học phần:  

 Nội dung chủ yếu của đồ án là thiết kế hệ khung không gian bê tông cốt thép bao gồm: 
thiết kế hệ dầm, cột và bản sàn làm việc 2 phương. Khi thực hiện đồ án, kết quả thể hiện qua 
một quyển thuyết minh và một bản vẽ. Thuyết minh: trình bày ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ các 
bước tính toán. Bản vẽ: thể hiện mặt bằng, mặt cắt, chi tiết thiết kế, kích thước, trục… trên 
thực tế căn cứ vào đó mà thi công được. 

Vấn đề 1: Xây dựng mô hình kết cấu khung bê tông cốt thép 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

1.1. Hệ chịu lực của khung nhà bê tông cốt thép toàn 
khối.  

5.1.1.1 ; 5.1.1.2 ; 5.1.1.3 ; 
5.1.1.4 ; 5.1.1.5 ; 
5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4. 1.2. Lập sơ đồ tính toán khung. 

 Vấn đề 2: Xác định nội lực và tổ hợp nội lực 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

2.1. Xác định nội lực. 5.1.2.1 ; 5.1.2.2 ; 5.1.2.3 ;  
5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4. 2.2. Tổ hợp nội lực. 

 Vấn đề 3: Tính toán và bố trí cốt thép 
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Nội dung Mục tiêu dạy - học 
3.1. Tính toán và bố trí cốt thép dầm. 5.1.3.1 ; 5.1.3.2 ; 5.1.3.3 ; 

5.1.3.4 ;  
5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4. 

3.2. Tính toán và bố trí thép cột 
3.3. Cấu tạo nút khung toàn khối. 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 
7.1. Phương pháp giảng dạy 

Dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung học phần và trình độ của sinh viên cũng như điều kiện dạy 
học, giảng viên sử dụng và kết hợp một số phương pháp sau:  

- Phương pháp diễn giảng trình chiếu đối với cơ sở lý thuyết 
- Phương pháp giải quyết vấn đề: nêu câu hỏi và cho sinh viên thảo luận 
- Phương pháp thảo luận nhóm theo tình huống: nêu tình huống và cho sinh viên thực 

hành giải quyết. 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, thực 
tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập Thảo 

luận 
Vấn đề 1 0 0 0 10 20 30 
Vấn đề 2 0 0 0 10 20 30 
Vấn đề 3 0 0 0 10 20 30 

Tổng 0 0 0 30 60 90 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

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

- Máy chiếu, micro;  
- Tài liệu học do giảng viên đảm nhiệm và tài liệu liên quan đến môn học. 

8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành và có báo cáo kết quả. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
- Tham dự thi kết thúc học phần. 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Trọng số 
(%) 

Mục tiêu 
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1 

Tham gia học trên lớp: Tích cực tham gia 
đóng góp ý kiến, thảo luận bài. Không nói 
chuyện riêng làm ảnh hưởng đến người 
khác cũng như chất lượng dạy và học. 

Quan sát, ghi chú 10 4.1; 4.2 

2 
Đảm bảo chất lượng và tiến độ được 
quy định 

Chấm điểm 40 
4.1; 4.2; 

4.3 

3 Nộp đồ án môn học 
Chấm điểm và 
bảo vệ đồ án 

50 
4.1; 4.2; 

4.3 
ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số. 
ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 
Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Học Tham 
khảo 

[1] Bùi Kiến An 
Bài giảng Đồ án bê 

tông cốt thép 2 
2018  Thư viện X  

[2] Võ Bá Tầm Đồ án Sàn sườn toàn 
khối loại bản dầm 

2007 
ĐHQG 

TPHCM 
Thư viện X  

[3] 
Nguyễn Đình 

Cống 
Sàn sườn bê 

tông toàn khối 
2008 Xây dựng Thư viện X  

[4]  TCVN 5574:2018: 2018 Xây dựng Thư viện  X 
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Kết cấu bê tông và bê 
tông cốt thép – Tiêu 

chuẩn thiết kế 

[5]  
TCVN 2737:1995: Tải 

trọng và tác động 
1995 Xây dựng Thư viện  X 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Vấn đề 1: Xây dựng mô hình 
kết cấu khung bê tông cốt thép 
1.1. Hệ chịu lực của khung nhà 
BTCT toàn khối.  
1.2 Lập sơ đồ tính toán khung. 

0 10 -Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu 
+ Từng bước hoàn thành vấn đề 1 

2 Vấn đề 2: Xác định nội lực và 
tổ hợp nội lực 
2.1. Xác định nội lực. 
2.2. Tổ hợp nội lực. 
2.2.1. Tiết diện tổ hợp 
2.2.2. Nội lực tổ hợp 

0 10 -Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu 
+ Từng bước hoàn thành vấn đề 2 

3 Vấn đề 3: Tính toán và bố trí 
cốt thép. 
3.1. Tính toán và bố trí cốt 
thép dầm. 
3.2. Tính toán và bố trí thép 
cột 
3.3. Cấu tạo nút khung toàn 
khối.  

0 10 -Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu 
+ Từng bước hoàn thành vấn đề 3 
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(38) Học phần: Kết cấu thép 1 (3,0) 
 
1. Tên học phần: Kết cấu thép 1  

(Steel structure 1)  
- Mã số học phần:  E07005  - Số tín chỉ học phần: 03  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 

+ Nghe giảng lý thuyết: 45 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp: 00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập: 09 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   90 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ thuật công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: NGUYỄN THIỆN NHÂN Chức danh: Giảng viên, học vị: Thạc sĩ 
Email: ntnhan@vnkgu.edu.vn Điện thoại: 0918.946.181 

4. Điều kiện: Đã học học phần Cơ học kết cấu (E06005) và Sức bền vật liệu (E06002) 
5. Mục tiêu của học phần 
 Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về vật liệu thép trong kết cấu 
xây dựng; cấu tạo và tính toán các loại liên kết hàn, bu lông hay đinh tán; tính toán và thiết kế 
những cấu kiện đơn giản bằng thép, các loại liên kết, thiết kế dầm, cột, dàn theo dạng định 
hình hay tổ hợp 

Sau khi học xong học phần Kết cấu thép 1 sinh viên có thể đạt được những kiến thức, kỹ 
năng, thái độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm cụ thể như sau:   
5.1. Kiến thức 

5.1.1. Vật liệu thép dùng trong kết cấu xây dựng 
5.1.1.1. Nhận biết được ưu - khuyết điểm, phạm vi ứng dụng và yêu cầu vật liệu thép 

dùng trong xây dựng 
5.1.1.2. Nhận biết được các hình dạng tiết diện thép theo tiêu chuẩn hiện hành  
5.1.1.3. Phân loại được Mác thép dùng trong xây dựng 
5.1.1.4. Phân tích được sự làm việc của thép khi chịu tải trọng 
5.1.1.5. Vận dụng được phương pháp tính toán theo trạng thái giới hạn. 
5.1.1.6. Áp dụng được phương pháp tính toán các cấu kiện đơn giản bằng thép. 

5.1.2. Các loại liên kết dùng trong kết cấu thép 
5.1.2.1. Nhận biết được cấu tạo, ưu nhược điểm của các loại liên kết hàn, liên kết 

bulông, liên kết đinh tán cơ bản. 
5.1.2.2. Trình bày được cường độ tính toán, phương pháp tính toán liên kết hàn, liên kết 

bulông và liên kết đinh tán cơ bản khi chịu tải trọng khác nhau. 
5.1.3. Dầm thép 
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5.1.3.1. Nhận biết được cấu tạo, sơ đồ tính và các thông số đặc trưng theo tiêu chuẩn 
hiện hành của dầm thép. 

5.1.3.2. Vận dụng được phương pháp tính toán dầm định hình. 
5.1.3.3. Áp dụng được phương pháp tính toán dầm tổ hợp hàn. 
5.1.3.3. Trình bày được phương pháp tính toán dầm tổ hợp bulông. 

5.1.4. Cột thép 
5.1.4.1. Nhận biết được cấu tạo, sơ đồ tính và các thông số đặc trưng theo tiêu chuẩn 

hiện hàn của cột thép. 
5.1.4.2. Giải thích được phương pháp tính toán cột đặc chịu nén đúng tâm. 
5.1.4.3. Trình bày được phương pháp tính toán cột đặc chịu nén lệch tâm. 
5.1.4.4. Trình bày được phương pháp tính toán cột rỗng chịu nén lệch tâm. 

5.1.5. Dàn thép 
5.1.5.1. Nhận biết được sơ đồ tính dàn, cấu tạo mắt dàn  và cấu tạo các dàn thép thông 

dụng trong xây dựng. 
5.1.5.2. Sử dụng  được phương pháp quy tải trọng lên dàn. 
5.1.5.3. Áp dụng được phương pháp tính toán nội lực dàn. 

5.2. Kỹ năng 
5.2.1. Tính toán được cấu kiện cơ bản bằng thép theo các trạng thái giới hạn 

5.2.1.1. Tính toán được nội lực của dầm, cột bằng thép 
5.2.1.2. Lựa chọn được tiết diện thép phù hợp cho cấu kiện đơn giản 

5.2.2. Tính toán được các loại liên kết hàn, liên kết bulông, liên kết đinh tán cơ bản 
5.2.2.1. Tính toán được liên kết hàn cơ bản chịu tải trọng khác nhau. 
5.2.2.2. Tính toán được liên kết bulông cơ bản chịu tải trọng khác nhau. 
5.2.2.3. Tính toán được liên kết đinh tán cơ bản chịu tải trọng khác nhau. 

5.2.3. Thiết kế được dầm thép 
5.2.3.1. Thiết kế được dầm định hình. 
5.2.3.2. Thiết kế được dầm tổ hợp hàn. 
5.2.3.2. Thiết kế được dầm tổ hợp bulông. 

5.2.4. Thiết kế được cột thép 
5.2.4.1. Thiết kế được cột đặc chịu nén đúng tâm. 
5.2.4.2. Thiết kế được cột đặc chịu nén lệch tâm. 
5.2.4.2. Thiết kế được cột rỗng chịu nén lệch tâm.. 

5.2.5. Thiết kế được dàn thép 
5.2.5.1. Thiết kế được dàn thép một nhịp. 
5.2.5.2. Thiết kế được bản mắt dàn. 

5.3. Thái độ 
5.3.1. Tích cức học tập nghiên cứu khoa học. 
5.3.2. Hứng thú, say mê trong công việc thiết kế kết cấu thép. 

5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
5.4.1. Hình thành năng lực tự nghiên cứu.  



250 

5.4.2. Hình thành năng lực tự đánh giá kết quả thiết kế kết cấu thép 
5.4.3. Có trách nhiệm với các sản phẩm thiết kế và bảo vệ được kết quả thiết kế kết cấu 

thép. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép. 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1.1.Thép dùng trong kết cấu xây dựng 
1.2. Sự làm việc của thép khi chịu tải trọng 
1.3. Quy cách thép cán dùng trong xây dựng 
1.4. Phương pháp tính kết cấu thép 
1.5. Phương pháp tính toán các cấu kiện đơn giản chịu 
tải khác nhau  

5.1.1; 5.2.1; 5.3; 5.4 
 

Chương 2: Các loại liên kết dùng trong kết cấu thép 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

2.1. Liên kết hàn 
2.2. Liên kết bu lông 
2.3. Liên kết đinh tán 

5.1.2;  5.2.2;  5.3; 5.4 

Chương 3: Dầm thép 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

3.1. Đại cương về dầm và hệ dầm 
3.2. Thiết kế dầm hình 
3.3. Thiết kế dầm tổ hợp 
3.4. Tính ổn định của dầm thép 
3.5. Cấu tạo và tính toán các chi tiết phụ trợ của dầm 

5.1.3;  5.2.3;  5.3; 5.4 

Chương 4: Cột thép 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

4.1. Khái niệm chung về kết cấu cột 
4.2. Thiết kế cột đặc chịu nén đúng tâm 
4.3. Thiết kế cột rỗng chịu nén đúng tâm 
4.4. Thiết kế cột chịu nén lệch tâm, nén - uốn 
4.5. Cấu tạo và tính toán các chi tiết phụ trợ của cột 

5.1.4;  5.2.4;  5.3; 5.4 

Chương 5: Dàn thép 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

5.1. Đại cương về dàn thép 
5.2. Tính toán dàn 
5.3. Cấu tạo và tính toán nút dàn 

5.1.5;  5.2.5;  5.3; 5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
 7.1. Phương pháp giảng dạy 
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Dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung học phần và trình độ của sinh viên cũng như điều kiện dạy 
học, giảng viên sử dụng và kết hợp một số phương pháp sau:  
 -  Phương pháp diễn giảng  
 -  Phương pháp đàm thoại 
 -  Phương pháp trực quan 
 7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Tự  

nghiên 
cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành 
TT 

Chương 1 5 0 0 0 10 15 
Chương 2 11 0 0 0 22 33 
Chương 3 11 0 0 0 22 33 
Chương 4 11 0 0 0 22 33 
Chương 5 7 0 0 0 14 21 

Tổng 45 0 0 0 90 135 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần Điểm danh 20 
5.3; 5.4 

 
2 Kiểm tra giữa kỳ Tự luận 30 5.1.1; 5.1.3; 5.2.3; 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Tự luận 50 

5.1.2; 5.1.3; 5.1.3; 5.2.3; 
5.1.4;5.2.4; 

Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần 
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- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1. Vật liệu 5 0 Nghiên cứu trước: 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tha
m 

khả
o 

[1] 
Nguyễn Thiện 

Nhân 
Tập bài giảng kết cấu 

thép 1 
2018  

Thư 
viện 

X  

[2] Phạm văn Hội 
Kết cấu thép cấu 

kiện cơ bản  
2006 KH&KT 

Thư 
viện 

 X 

[3] Nguyễn Tiến 
Thu  

Kết cấu thép  2007 Xây 
dựng  

Thư 
viện 

 X 

[4] Trần Thi Thôn  
Bài tập thiết kế kết 

cấu thép 
 

ĐHQG 
TPHCM  

Thư 
viện 

 X 

[5] Đoàn Định Kiến  Kết cấu thép  1998 
Khoa 

học kỹ 
thuật  

Thư 
viện 

 X 
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và sự làm việc của 
kết cấu thép 

- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 1-18 
 

2 
Chương 2. Các loại 
liên kết dùng trong 
kết cấu thép 

11 0 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 23-63 
Tham khảo tài liệu [2][4] phần liên kết 

3 
Chương 3. Tính 
toán dầm thép 

11 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 66-118 
- Tham khảo tài liệu [2][3][5] phần dầm 
thép 

 
4 

Chương 4. Tính 
toán cột thép 

11 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 119-157 
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần cột 
thép 

 
5 

Chương 5. Tính 
toán dàn thép 

7 0 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 157-174 
- Tham khảo tài liệu [2][5] phần dàn thép 
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(39) Học phần: Đồ án kết cấu thép 1 (0,1) 
1. Tên học phần: Đồ án kết cấu thép 1  

(Project of steel structure)  
- Mã số học phần:  E07006  - Số tín chỉ học phần: 1  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết:  00 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  30 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ thuật công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: NGUYỄN THIỆN NHÂN Chức danh: Giảng viên, học vị: Thạc sĩ 
Email: ntnhan@vnkgu.edu.vn Điện thoại: 0918.946.181 

4. Điều kiện: Đã học học phần Kết cấu thép 1 
5. Mục tiêu của học phần 
 Học phần này giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để thực hành tính toán và 
thiết kế hệ sàn, hệ dầm phụ, dầm chính và các liên kết cần thiết trong hệ dầm sàn bằng thép; 
Trình bày được kết quả thiết kế trên bản vẽ và thuyết minh.  

Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể đạt được những kiến thức, kỹ năng, thái 
độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm như sau:   
5.1. Kiến thức 

5.1.1. Thiết kế bản sàn 
5.1.1.1. Nhận biết được cấu tạo và sơ đồ tính bản sàn, cấu tạo liên kết của sàn và dầm 

phụ 
5.1.1.2. Vận dụng được phương pháp tính và phương pháp kiểm tra tiết diện sàn theo 

các trạng thái giới hạn.  
5.1.1.3. Vận dụng được phương pháp tính toán liên kết giữa sàn và dầm phụ 

5.1.2. Thiết kế dầm phụ 
5.1.2.1. Nhận biết được cấu tạo và sơ đồ tính của dầm phụ. 
5.1.2.2. Vận dụng được phương pháp quy tải, phương pháp tính toán và kiểm tra dầm 

phụ. 
5.1.3. Thiết kế dầm chính 

5.1.3.1. Nhận biết được cấu tạo và sơ đồ tính của dầm chính. 
5.1.3.2. Vận dụng được phương pháp quy tải, phương pháp tính toán và kiểm tra dầm 

chính. 
5.1.3.3. Vận dụng được phương pháp tính toán các mối nối dầm. 

5.1.4. Hoàn thiện bản vẽ và thuyết minh 
5.1.4.1. Vận dụng được phương pháp trình bày thuyết minh tính toán. 
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5.1.4.2. Vận dụng được phương pháp trình bày bản vẽ kết cấu thép. 
5.2. Kỹ năng 

5.2.1. Thiết kế thành thạo bản sàn thép 
5.2.2. Thiết kế thành thạo dầm thép định hình 
5.2.3. Thiết kế thành thạo dầm thép tổ hợp 
5.2.4. Trình bày kết quả thiết kế 

5.3. Thái độ 
5.3.1. Tích cức học tập nghiên cứu khoa học. 
5.3.2. Hứng thú, say mê trong công việc thiết kế kết cấu thép. 

5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
5.4.1. Hình thành năng lực tự nghiên cứu.  
5.4.2. Hình thành năng lực tự đánh giá kết quả thiết kế kết cấu thép 
5.4.3. Có trách nhiệm với các sản phẩm thiết kế và bảo vệ được kết quả thiết kế kết cấu 

thép. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Thiết kế bản sàn. 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1.1. Chọn kích thước bản sàn 
1.2. Kiểm tra độ võng và độ bền của bản sàn theo điều 
kiện cường độ và biến dạng 
1.3. Liên kết bản sàn vào dầm 
1.4. Sơ đồ mạng dầm 

5.1.1; 5.2.1; 5.3; 5.4 
 

Chương 2: Thiết kế dầm phụ 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

2.1. Chọn sơ đồ tính 
2.2. Xác định tải trọng tính toán 
2.3. Xác định nội lực tính toán 
2.4. Chọn kích thước tiết diện dầm 
2.5 Kiểm tra kích thước tiết diện dầm theo điều kiện 
cường độ và biến dạng  

5.1.2;  5.2.2;  5.3; 5.4 

Chương 3: Thiết kế dầm chính 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

3.1. Chọn sơ đồ tính 
3.2. Xác định tải trọng tính toán 
3.3. Xác định nội lực tính toán 
3.4. Chọn kích thước tiết diện dầm 
3.5 Kiểm tra kích thước tiết diện dầm theo điều kiện 
cường độ và biến dạng 

5.1.3;  5.2.3;  5.3; 5.4 
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3.6 Kiểm tra ổn định 
3.7 Tính toán các chi tiết nối dầm 

Chương 4: Hoàn thiện bản vẽ và thuyết minh 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

4.1. Trình bày thuyết minh 
4.2. Bố cục bản vẽ 

5.1.4;  5.2.4;  5.3; 5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
 7.1. Phương pháp giảng dạy 
Dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung học phần và trình độ của sinh viên cũng như điều kiện dạy 
học, giảng viên sử dụng và kết hợp một số phương pháp sau:  
 -  Phương pháp diễn giảng  
 -  Phương pháp đàm thoại 
 -  Phương pháp trực quan 
 7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp Tự  
nghiên 

cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận Thực hành 
TT 

Chương 1 0 0 0 5 10 15 
Chương 2 0 0 0 7 14 21 
Chương 3 0 0 0 15 30 45 
Chương 4 0 0 0 3 6 9 

Tổng 0 0 0 30 60 90 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần Điểm danh 20 5.3; 5.4 
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2 Kiểm tra giữa kỳ Vấn đáp 30 5.1.1;5.1.2;5.2.1;5.2.2; 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Vấn đáp 50 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tha
m 

khả
o 

[1] Nguyễn Thiện 
Nhân 

Tập bài giảng đồ 
án kết cấu thép 1 

2018  Thư 
viện 

X  

[2] 
Ts. Đoàn Tuyết 

Ngọc 
Thiết kế hệ dầm 

sàn thép 
2008 

XD – Hà 
Nội 

Thư 
viện 

 X 

[3] Phạm Văn Hội 
Kết cấu thép công 
trình dân dụng và 

công nghiệp 
2006 KHKT 

Thư 
viện 

 X 

[4] Trần Thị Thôn 
Bài tập thiết kế kết 

cấu thép 
2009 

ĐHQG 
TPHCM 

Thư 
viện 

 X 
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1. Thiết kế 
bản sàn 

0 5 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 1-4 
 

2 
Chương 2. Thiết kế 
dầm phụ 

0 7 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 6-10 
Tham khảo tài liệu [2][4] phần dầm thép 

3 
Chương 3. Thiết kế 
dầm chính 

0 15 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 11-22 
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần dầm 
thép 

 
4 

Chương 4. Hoàn 
thiện bản vẽ và 
thuyết minh 

0 3 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 24-25 
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(40) Học phần: An toàn lao động (2,0) 
 
1. Tên học phần: An toàn lao động 

- Mã số học phần: E27005                   - Số tín chỉ học phần:  02 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:   20 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  0  tiết 
+ Thảo luận:   10 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  0 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Đỗ Lê Bình; Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ 
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
Email: dlbinh@vnkgu.edu.vn;    Điện thoại: 0942442602 

4. Điều kiện tiên quyết: Không 
5. Mục tiêu của học phần: 

5.1. Kiến thức:  
5.1.1 Hiểu được các vấn đề chung về an toàn lao động. 
5.1.2 Biết được tầm quan trọng của vệ sinh lao động trong sản xuất từ đó biết tổ chức 

và giữ gìn vệ sinh lao động trong sản xuất. 
5.1.3 Hiểu và biết thiết lập kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế và thi công. 
5.1.4 Nắm vững các kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng. 
5.1.5 Hiểu và vận dụng được kỹ thuật an toàn khi đào đất đá và khi làm việc trên giàn 

giáo cao. 
5.1.6 Hiểu nguyên nhân và tác hại của tai nạn điện, biết các biện pháp chung về an 

toàn điện và cách cấp cứu người bị tai nạn điện. Biết nguyên lý và cách thiết lập được hệ 
thống chống sét cho công trình. 
 5.2. Kỹ năng:  

 5.2.1. Kỹ năng cứng:  
- Có khả năng vận dụng được các kiến thức về kỹ thuật an toàn trong thiết kế, thi 

công, làm đất, làm việc trên cao, phòng ngừa tai nạn điện và phòng chống sét vào trong 
thực tiễn. 

 5.2.2. Kỹ năng mềm:  
- Phát triển kỹ năng tìm tài liệu, học tập nâng cao, tự nghiên cứu trong sinh viên. 
- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình trong sinh viên. 

5.3. Thái độ:  
- Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
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    - Hình thành và phát triển năng lực tự chủ trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu, tự 
chịu trách nhiệm trong sinh viên. 
    - Sinh viên có thái độ đúng đắn và nghiêm túc khi học tập. 

6. Nội dung chi tiết học phần  
 Vấn đề 1: Những vấn đề chung về an toàn lao động 

Nội dung Mục tiêu dạy – học 
1.1 Khái niệm chung 
1.2 Nội dung bảo hộ lao động 
1.3 Hệ thống pháp luật và các qui định về bảo hộ lao động 
1.4 Quản lý nhà nước về bảo hộ lao động 
1.5 Khai báo kiểm tra, đánh giá tình hình lao động 

5.1.1; 5.2; 5.3; 5.4 

Vấn đề 2: Vệ sinh lao động trong sản xuất 
Nội dung Mục tiêu dạy – học 

2.1 Mở đầu 
2.2 Ảnh hưởng của tình trạng mệt mỏi và tư thế lao động 
2.3 Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đối với cơ thể 
2.4 Bụi trong sản xuất 
2.5 Tiếng ồn và rung động trong sản xuất 
2.6 Chiếu sáng trong sản xuất 

5.1.2; 5.2; 5.3; 5.4 
 

Vấn đề 3: Kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế và thi công 
Nội dung Mục tiêu dạy – học 

3.1 Mở đầu 
3.2 Nội dung chủ yếu của công tác thiết kế kỹ thuật an toàn  
3.3 An toàn lao động khi lập tiến độ thi công 
3.4 An toàn lao động khi lập mặt bằng thi công 

5.1.3; 5.2; 5.3; 5.4 
 

Vấn đề 4: Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng 
Nội dung Mục tiêu dạy – học 

4.1 Mở đầu 
4.2 Các nguyên nhân chính gây sự cố lao động 
4.3 Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy thi công 
4.4 Kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị nâng hại 

5.1.4; 5.2; 5.3; 5.4 
 

Vấn đề 5: Kỹ thuật an toàn khi đào đất đá và làm việc trên giàn giáo 
Nội dung Mục tiêu dạy – học 

5.1 Phân tích nguyên nhân gây chấn thương khi đào đất đá và 
hố sâu 
5.2 Các biện pháp đề phòng chấn thương khi đào đất đá, hố sâu 
5.3 Giàn giáo và nguyên nhân chấn thương khi làm việc trên 
cao 
5.4 Đảm bảo an toàn khi sử dụng giàn giáo 

5.1.5; 5.2; 5.3; 5.4 
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    Vấn đề 6: Kỹ thuật an toàn về điện 
Nội dung Mục tiêu dạy – học 

6.1 Nguyên nhân và tác hại của tai nạn điện 
6.2 Các biện pháp chung về an toàn điện 
6.3 Cấp cứu người bị nạn 
6.4 Bảo vệ chống sét 

5.1.6; 5.2; 5.3; 5.4 
 

    Vấn đề 7: Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy 
Nội dung Mục tiêu dạy – học 

7.1 Khái niệm về cháy nổ 
7.2 Nguyên nhân gây ra cháy và biện pháp phòng ngừa 
7.3 Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

5.1.7; 5.2; 5.3; 5.4 
 

7. Hình thức tổ chức dạy – học 
7.1. Phương pháp giảng dạy: 
Phối hợp sử dụng các phương pháp: 
- Phương pháp Diễn giảng, Thuyết trình. 
- Phương pháp Nêu vấn đề. 
- Phương pháp Thảo luận nhóm. 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy – học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, thực 
tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 
luận 

Vấn đề 1 2   0 08 10 
Vấn đề 2 3   0 08 11 
Vấn đề 3 3  2 0 08 13 
Vấn đề 4 3  2 0 10 15 
Vấn đề 5 3  2 0 10 15 
Vấn đề 6 3  2 0 08 13 
Vấn đề 7 3  2 0 08 13 

Tổng 20  10 0 60 90 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

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

- Máy chiếu, micro;  
- Bài giảng do giảng viên soạn và các tài liệu tham khảo liên quan đến  học phần. 

8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ.  
- Có tài liệu học tập. 
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- Tham gia tích cực thảo luận nhóm các chủ đề theo yêu cầu của giang viên. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 

9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh 
giá 

Phương pháp 
đánh giá 

Trọng 
số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần 
Điểm danh 10 Đánh giá tính chuyên cần, tích 

cực và thái độ tham gia xây dựng 
bài trong học tập 

Thảo luận 
nhóm  trên lớp 

10 

2 Kiểm tra giữa kỳ Tự luận 30 
Đảnh giá khả năng vận dụng kiến 
thức đã học trong giải quyết bài 

toán cụ thể 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Tự luận 50 

Đảnh giá khả năng vận dụng kiến 
thức đã học của học phần trong 

giải quyết bài toán tổng hợp 
Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học 
Tham 
khảo 
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[1]       X 
[2]       X 

[3] Đỗ Lê Bình 
Bài Giảng An 
toàn lao động 

2017  Thư viện X  

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thảo 
luận,  
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Vấn đề 1 
 

06  -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ mục 1.1 đến 1.5. 
+Tham khảo tài liệu [2]  

2 Vấn đề 2 
 

06  -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ mục 2.1 đến 2.6. 
+ Tham khảo tài liệu [2]. 
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 1 

3 Vấn đề 3 
 

06 04 
 
 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ mục 3.1 đến 3.4. 
+ Tham khảo tài liệu [2]. 
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận chương 3 

4 Vấn đề 4. 06 04 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ mục 4.1 đến 4.4;  
- Chuẩn bị nội dung thảo luận chương 4 

5 Vấn đề 5 
 

06 04 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung nội dung từ mục 5.1 
đến 5.4. 
+ Tham khảo tài liệu [2]. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận chương 5. 

6 Vấn đề 6 06 04 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung nội dung từ mục 6.1 
đến 6.4. 
+ Tham khảo tài liệu [2]. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận chương 6. 

7 Vấn đề 7 04 04 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung nội dung từ mục 7.1 
đến 7.3. 
+ Tham khảo tài liệu [2]. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận chương 7. 
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(41) Học phần: Kỹ thuật thi công (3,0) 
 
1. Tên học phần: Kỹ thuật thi công  
                              (Construction Engineering)  

- Mã số học phần:  E07007  - Số tín chỉ học phần: 03  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết:  45 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  00 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   90 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ thuật – Công Nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: ĐOÀN TRÚC THY        Chức danh: Giảng viên, học vị: Thạc sĩ 
Email: dtthy@vnkgu.edu.vn             Điện thoại: 0942.946.797 

4. Điều kiện tiên quyết: E27005 
5. Mục tiêu của học phần 

Học phần  giới thiệu các khái  niệm về kỹ thuật và biện pháp thi công các công trình xây 
dựng cơ bản, đặc biệt là công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Hàm lượng kiến thức 
trong học phần giúp sinh viên hiểu và vận dụng tốt kiến thức vào thực tế công việc. 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể đạt được những kiến thức, kỹ năng, thái 
độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm cụ thể như sau:   

5.1. Kiến thức 
5.1.1. Phân tích chính xác đặc điểm của từng công việc cụ thể trên công trình và nhận 

biết được mối mối quan hệ chặt chẽ theo quy trình của từng công việc trong toàn bộ công 
trình.  

5.1.2. So sánh được được những nguyên nhân ảnh hưởng đến quy trình thi công và tìm 
ra được những giải pháp khắc phục sự cố khi thi thi công công trình. 

5.1.3. Vận dụng được sự sáng tạo và linh hoạt trong việc sử dụng vật liệu, máy móc và 
nhân lực hợp lý nhất để công trình đạt chất lượng cao. 

5.1.4. Thi công được công trình đạt chất lượng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
5.1.5. Xử lý được những sự cố công trình. 
5.1.6.  Ứng dụng vào thực tế thi công cho những công trình khác. 
5.3. Thái độ 
5.3.1. Tích cực say mê nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức cơ bản và chuyên sâu hơn. 
5.3.2. Thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 
5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
5.4.1. Phát triển năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong sinh viên. 
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5.4.2. Nâng cao năng lực tự tìm hiểu, năng động, sang tạo, tự tìm tài liệu để góp phần 
nâng cao trình độ của sinh viên trong tương lai. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Công tác đất và các phương pháp gia cố nền móng 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1. Trình tự thi công 
a. Giới thiệu về trình tự thi công 
b. Quy trình thi công nhà dân dụng một trệt và một 

lầu 
 Những sự cố nhỏ và hướng khắc phục khi thi công 
công trình dân dụng 
2. Công tác thi công đất 

c. Tính khối lượng công tác đất theo hình khối 
d. Chuẩn bị mặt bằng thi công và công tác chống sạc 

lở khi đào đất đất 
e. Phân loại đất 
f. Các sự cố thường gặp khi thi công đất và cách xử 

lý 
3. Các phương pháp gia cố nền móng 

g. Phương pháp thay đất 
h. Phương pháp gia cố bằng cọc cát, cọc thép và cọc 

bê tông cốt thép 
i. Thi công cọc ép bê tông cốt thép 

4. Thi công cọc khoan nhồi 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

Chương 2: Công tác ván khuôn, cốt thép, bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1. Móng cột đơn, móng băng 
1.1 Đặc điểm, chức năng, cấu tạo 
1.2. Nguyên lý làm việc và Phạm vi ứng dụng 
1.3 Công tác ván khuôn, cốt thép, bê tông 
2. Đà kiềng 
2.1 Đặc điểm, chức năng, cấu tạo 
2.2. Nguyên lý làm việc và Phạm vi ứng dụng 
2.3 Công tác ván khuôn, cốt thép, bê tông 
3. Cột 
3.1 Đặc điểm, chức năng, cấu tạo 
3.2. Nguyên lý làm việc và Phạm vi ứng dụg 
3.3. Công tác ván khuôn, cốt thép, bê tông 
4. Dầm, sàn bê tông cốt thép toàn khối 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
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4.1 Đặc điểm, chức năng, cấu tạo 
4.2. Nguyên lý làm việc và Phạm vi ứng dụng 
4.3. Công tác ván khuôn, cốt thép, bê tông 

Chương 3:  Công tác hoàn thiện (trát, láng, lát, ốp, sơn vôi ) 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1.Cấu kiện cột 
 1.1.Trát, láng 
 1.2.Lát, ốp 
2.Dầm 
 2.1.Trát, láng 
 2.2.Lát, ốp 
3. Sàn 
 3.1.Trát, láng 
 3.2.Lát, ốp 
4.Tường 
 4.1.Đặc điểm, chức năng, cấu tạo 
 4.2.Nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng 
 4.3.Trát, láng, ốp 
5.Mái nhà 
 5.1.Đặc điểm, chức năng, cấu tạo 
 5.2.Nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng 

5.3. Lợp mái 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

Chương 4: Thi công cầu thang 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1. Đặc điểm, chức năng, cấu tạo 
 1.1.Đặc điểm 
 1.2.Chức năng 
 1.3.Cấu tạo 
2. Nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng  
 2.1.Nguyên lý làm việc  
 2.2.Phạm vi ứng dụng  
3. Trát, láng, lát, ốp 
 3.1.Trát, láng 

3.2. Lát, ốp 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

Chương 5: Thi công bê tông cốt thép dự ứng lực 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1. Tổng quan về bê tông cốt thép dự ứng lực. 
2. Các phương pháp gây dự ứng lực và các chỉ dẫn kỹ thuật 
cơ bản. 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
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3.Thiết bị thi công bê tông dự ứng lực. Một số  sự  cố  thường 
gặp khi thi công bê tông cốt thép dự ứng lực và biện pháp 
khắc phục. 

Chương 6: Thi công tầng hầm nhà cao tầng 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1. Công nghệ thi công tầng hầm nhà cao tầng. 
2. Các phương pháp thi công tầng hầm. 
3. Một số vấn đề khi thi công tầng hầm nhà cao tầng. 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1. Phương pháp giảng dạy 
- Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Tự  

nghiên 
cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành 
TT 

Chương 1 08 00 00 06 20 34 
Chương 2 12 00 00 05 20 37 
Chương 3 04 0 00 0 15 19 
Chương 4 03 00 00 0 15 18 
Chương 5 04 00 00 0 10 14 
Chương 6 03 00 00 0 10 13 

Tổng 34 0 00 11 90 135 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần Điểm danh 10 Đánh giá tính chuyên cần, tích 
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Tác phong 10 

cực và thái độ trong học tập 
 

2 Kiểm tra giữa kỳ Trắc nghiệm 30 
Đảnh giá kết quả  nhận thức 

trong học trong học tập và khả 
năng nhớ của sinh viên 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Trắc nghiệm 

(Tự luận)  
50 

Đánh giá kết quả về nhận thức, 
quán triệt của sinh viên với 

công tác quốc phòng - an ninh 
Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 
10. Tài liệu học tập 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

[1]  
Giáo trình Kỹ 
thuật thi công 

2011 Xây dựng Thư viện X  

[2] Lê Kiều 
Kỹ thuật thi công 

1,2 
2011 Xây dựng Thư viện  X 

[3] Lê Văn Kiểm Thi công bê tông 2011 Xây dựng Thư viện  X 
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 
Chương 1: Công 
tác đất và các 
phương pháp gia 
cố nền móng. 

04 

 
0 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 1 
-Thực hành chương 1 

2 

Chương 2: Công 
tác ván khuôn, 
cốt thép, bê tông 
và bê tông cốt 
thép toàn khối. 

03 0 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 2 
+Ôn lại nội dung đã học ở chương 1 
-Thực hành vấn đề 2 

3 

Chương 3: Công 
tác hoàn thiện 
(trát, láng, lát, ốp, 
sơn vôi ). 

03 0 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 3 
- Ôn tập nội dung chương 3 
-Thực hành chương 3 

 
4 

Chương 4: Thi 
công cầu thang 

03 0 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 4 
- Ôn tập nội dung chương 4 
-Thực hành chương 4 

 
5 

Chương 5: Thi 
công bê tông cốt 
thép dự ứng lực 

03 0 
-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 5 
- Ôn tập nội dung chương 5 

6 
Chương 6: Thi 
công tầng hầm 
nhà cao tầng 

03 0 
-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 6 
- Ôn tập nội dung chương 6 
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(42) Học phần: Đồ án kỹ thuật thi công (0,1) 
 
1. Tên học phần: Đồ án Kỹ thuật thi công  
                          (Project - Construction Engineering)  

- Mã số học phần:  E07008  - Số tín chỉ học phần: 01  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 

+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết  
+ Làm bài tập trên lớp: 00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập: 00 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   90 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ thuật – Công Nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: ĐOÀN TRÚC THY        Chức danh: Giảng viên, học vị: Thạc sĩ 
Email: dtthy@vnkgu.edu.vn             Điện thoại: 0942.946.797 

4. Điều kiện tiên quyết: 
5. Mục tiêu của học phần 

Lập biện pháp thi công thông qua thuyết minh thi công và bản vẽ thi công bao gồm các 
biện pháp chống đỡ hố móng, thi công hệ móng cọc, thi công lắp đặt cốp pha, gia công thép, 
và bê tông cho một công trình bê tông cốt thép toàn khối.  Ngoài ra, sinh viên còn vận dụng 
kiến thức từ môn học dự toán để bóc tách khối lượng công trình. 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể đạt được những kiến thức, kỹ năng, thái 
độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm cụ thể như sau:   

5.1. Kiến thức 
5.1.1. Phân tích chính xác đặc điểm của từng công việc cụ thể trên công trình và nhận 

biết được mối mối quan hệ chặt chẽ theo quy trình của từng công việc trong toàn bộ công 
trình.  

5.1.2. Đo và bốc được khối lượng công việc, biểu đồ nhân lực và tiến độ thi công khi thi 
thi công công trình. 

5.1.3. Vận dụng sáng tạo và linh hoạt trong việc sử dụng vật liệu, máy móc và nhân lực 
hợp lý nhất để công trình đạt chất lượng cao và kịp tiến độ. 

5.1.4. Vẽ được biểu đồ nhân lực và vạch được tiến độ thi công công trình đạt chất lượng 
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

5.1.5. Ứng dụng vào thực tế thi công cho những công trình khác. 
5.3. Thái độ 
5.3.1. Tích cực say mê nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức cơ bản và chuyên sâu hơn. 
5.3.2. Thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 
5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
5.4.1. Phát triển năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong sinh viên. 
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5.4.2. Nâng cao năng lực tự tìm hiểu, năng động, sang tạo, tự tìm tài liệu để góp phần 
nâng cao trình độ của sinh viên trong tương lai. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Tính toán khối lượng công tác đất 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1.1 Công tác đào đất, chọn thiết bị đào, đắp và vận chuyển đất. 
   1.2 Thiết kế biện pháp gia cố thành hố đào, thoát nước. 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

Chương 2: Tính toán thiết kế phương án thi công hệ móng 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

     2.1 Biện pháp thi công kết cấu BTCT hệ móng cọc.      
     2.2 Biện pháp thi công đóng/ép cọc BTCT   

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

Chương 3:  Công tác bê tông cốt thép toàn khối 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

3.1 Công tác ván khuôn 
3.2  Công tác cốt thép     
3.3 Công tác bê tông 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1. Phương pháp giảng dạy 
- Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Tự  

nghiên 
cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành 
TT 

Chương 1 05 0 0 10 30 45 
Chương 2 05 0 0 10 30 40 
Chương 3 05 0 0 10 30 45 

Tổng 15 00 00 30 90 135 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
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9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần 
Điểm danh 10 Đánh giá tính chuyên cần, tích 

cực và thái độ trong học tập 
 Tác phong 10 

2 Kiểm tra giữa kỳ Trắc nghiệm 30 
Đảnh giá kết quả  nhận thức 

trong học trong học tập và khả 
năng nhớ của sinh viên 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Trắc nghiệm 

(Tự luận)  
50 

Đánh giá kết quả về nhận thức, 
quán triệt của sinh viên với 

công tác quốc phòng - an ninh 
Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 
10. Tài liệu học tập 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 
Chương 1: Tính 
toán khối lượng 
công tác đất. 

03 
 

0 
-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 1 
-Thực hành chương 1 

2 

Chương 2: Tính 
toán thiết kế 
phương án thi 
công hệ móng 

03 0 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 2 
+Ôn lại nội dung đã học ở chương 1 
-Thực hành vấn đề 2 

3 
Chương 3: Công 
tác bê tông cốt 
thép toàn khối 

02 0 
-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương3 
- Ôn tập nội dung chương 3 

 

[1]  
Giáo trình Kỹ 
thuật thi công 

2011 
Xây 
dựng 

Thư 
viện 

X  

[2] Lê Kiều 
Kỹ thuật thi công 

1,2 
2011 

Xây 
dựng 

Thư 
viện 

 X 

[3] Lê Văn Kiểm Thi công bê tông 2011 
Xây 
dựng 

Thư 
viện  X 
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(43) Học phần: Tổ chức thi công (3,0) 
 
1. Tên học phần: Tổ chức thi công  
                          (Construction arrangement)  

- Mã số học phần:  E07009  - Số tín chỉ học phần: 02  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết:  45 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  00 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   90 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ thuật – Công Nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: Vũ Thanh Phong; Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
Email: vtphong@vnkgu.edu.vn; Điện thoại: 02973629678 

4. Điều kiện tiên quyết: E07007 
5. Mục tiêu của học phần 

Sau khi học xong học phần Kỹ thuật thi công, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức tổng 
quát về tổ chức thi công xây dựng công trình. Trên cơ sở các hiểu biết đó, sinh viên sẽ lập 
được tiến độ thi công, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng (gồm tổ chức mặt bằng thi công, cung 
ứng vật tư, bố trí kho bãi, nhà ở, nhà làm việc, hệ thống điện nước, lán trại phục vụ thi 
công,…) và có những hiểu biết về tổng thể của một dự án đầu tư xây dựng và các bên liên 
quan trong một dự án xây dựng. 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể đạt được những kiến thức, kỹ năng, thái 
độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm cụ thể như sau:   

5.1. Kiến thức 
5.1.1. Hiểu sâu sắc về kiến thức tổng quát về tổ chức thi công xây dựng công trình.  
5.1.2. Lập được tiến độ thi công, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng (gồm tổ chức mặt 

bằng thi công, cung ứng vật tư, bố trí kho bãi, nhà ở, nhà làm việc, hệ thống điện nước, lán 
trại phục vụ thi công,…). 

5.1.3. Vận dụng sáng tạo và linh hoạt trong việc sử dụng vật liệu, máy móc và nhân lực 
hợp lý nhất để công trình đạt chất lượng cao và tổng thể của một dự án đầu tư xây dựng và các 
bên liên quan trong một dự án xây dựng. 

5.1.4. Lập được tiến độ thi công, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng (gồm tổ chức mặt 
bằng thi công, cung ứng vật tư, bố trí kho bãi, nhà ở, nhà làm việc, hệ thống điện nước, lán 
trại phục vụ thi công,…). 

5.1.5. Ứng dụng vào thực tế thi công cho những công trình khác. 
5.3. Thái độ 
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5.3.1. Tích cực say mê nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức cơ bản và chuyên sâu hơn. 
5.3.2. Thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

 5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
5.4.1. Phát triển năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong sinh viên. 
5.4.2. Nâng cao năng lực tự tìm hiểu, năng động, sang tạo, tự tìm tài liệu để góp phần 

nâng cao trình độ của sinh viên trong tương lai. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1.1. Khái niệm về trình tự đầu tư cho một DAĐT XD 
1.2. Các bước thiết kế đối với một dự án xây dựng các bên 

liên quan trong một DAĐT XD. 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

Chương 2: Các mô hình quản lý tiến độ xây dựng 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

2.1. Khái niệm, phân loại và cấu trúc của các loại mô hình 
QL tiến độ. 
2.2. Thực hành một số bài tập về lập tiến độ thi công thực tế 
để củng cố lý thuyết mô hình Quản lý tiến độ. 
Vận dụng phần mềm lập tiến độ Microsoft Project để lập tiến 
độ thi công công trình.  

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

Chương 3:  Các phương pháp tổ chức thi công 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

3.1. Khái niệm về các phương pháp tổ chức thi công xây 
dựng. 
3.2. Khái niệm về định mức xây dựng và vận dụng định mức 
xác định năng suất công việc, số lượng công nhân, khối lượng 
vật tư và thời gian. 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

Chương 4: Lập kế hoạch tiến độ và tổ chức thi công công trình đơn vị  
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

4.1. Trình tự lập tiến độ thi công gồm: phân tích tài liệu, thiết 
lập danh mục, lựa chọn biện pháp thi công, tính toán sô công, 
tổ chức sử dụng máy, vạch tiến độ, vẽ biểu đồ nhân lực, đánh 
giá và điều chỉnh tiến độ. 
4.2. Vận dụng kiến thức lập tiến độ thi công thực tế. 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

Chương 5: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

5.1. Khái niệm về tổng mặt bằng xây dựng.  
5.2. Trình tự thiết kế tổng mặt bằng. 
5.3. Bố trí và tính toán nhu cầu, năng suất, vị trí của thiết bị 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
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thi công, kho bãi, nhà ở, hệ thống chiếu sáng, điện, nước,… 
trên tổng mặt bằng. 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1. Phương pháp giảng dạy 

- Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Tự  

nghiên 
cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành 
TT 

Chương 1 06 00 00 00 20 26 
Chương 2 10 00 00 01 20 31 
Chương 3 08 0 00 04 20 32 
Chương 4 06 00 00 00 20 26 
Chương 5 06 00 00 04 10 20 

Tổng 36 0 00 09 90 135 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên. 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 

9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh 
giá 

Phương pháp 
đánh giá 

Trọng số 
(%) 

Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần 
Điểm danh 10 Đánh giá tính chuyên cần, tích 

cực và thái độ trong học tập 
 Tác phong 10 

2 Kiểm tra giữa kỳ Trắc nghiệm 30 
Đảnh giá kết quả  nhận thức 

trong học trong học tập và khả 
năng nhớ của sinh viên 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Trắc nghiệm 

(Tự luận) 
50 

Đánh giá kết quả về nhận thức, 
quán triệt của sinh viên 

Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
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kết thúc học phần x 50%)/100% 
9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 
10. Tài liệu học tập 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1: Tổng 06  -Nghiên cứu trước: 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

[1] Bộ Xây dựng Tổ chức thi công 2010 
NXB 
Xây 
dựng 

Thư 
viện X  

[2] Ngô Quang Tường 
Hỏi và đáp các 

vấn đề tổ chức thi 
công 

2011 
NXB 

ĐHQG 
TPHCM 

Thư 
viện  X 

[3] Trịnh Quốc Thắng Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

2010 
NXB 
Xây 
dựng 

Thư 
viện  X 
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quan về dự án 
đầu tư xây dựng 

00 +Tài liệu [1]: nội dung chương 1 
-Thực hành chương 1 

2 
Chương 2: Các 
mô hình quản lý 
tiến độ xây dựng 

10 01 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 2 
+Ôn lại nội dung đã học ở chương 1 
-Thực hành vấn đề 2 

3 
Chương 3: Các 
phương pháp tổ 
chức thi công 

08 04 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 3 
- Ôn tập nội dung chương 2 
-Thực hành chương 3 

 
4 

Chương 4: Lập 
kế hoạch tiến độ 

và tổ chức thi 
công công trình 

đơn vị 

06 00 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 4 
- Ôn tập nội dung chương 3 
-Thực hành chương 4 

 
5 

Chương 5: Thiết 
kế tổng mặt bằng 

xây dựng  
06 04 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 5 
- Ôn tập nội dung chương 5 
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(44) Học phần: Trắc địa (LT) (2,0) 
 
1. Tên học phần: Trắc địa (LT) (Geodetic) 

- Mã số học phần: E07010       - Số tín chỉ học phần:  02 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:   0 tiết 
+ Thảo luận:     0 tiết 
+ Thực hành, thực tập:    0 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3.Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Vũ Thanh Phong; Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
Email: vtphong@vnkgu.edu.vn; Điện thoại: 02973629678 

4. Điều kiện tiên quyết: Không 
5. Mục tiêu của học phần: 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở của môn học trắc địa gồm: Các 
khái niệm chung trong môn trắc địa: cao độ, bình đồ, hệ tọa độ GPS, đường đồng mức...; các 
loại máy móc, thiết bị  phục vụ công tác đo đạc, các phương pháp đo đạc, các phương pháp bố 
trí điểm ra mặt bằng… 

5.1. Kiến thức:  
5.1.1 Học phần trang bị cho sinh viên các được kiến thức chung về môn trắc địa: Vại 

trò, nhiệm vụ môn học, các kiến thức chung về quả đất, các phép chiếu và hệ tọa độ trắc địa, 
khái niệm về định hướng đường thẳng, các sai số trong trắc địa 

5.1.2 Học phần trang bị các kiến thức về máy toàn đạc và phương pháp đo đạc bằng 
máy toàn đạc: tổng quan về cấu tạo máy toàn đạc và nguyên lý hoạt động máy toàn đạc, 
phương pháp cân bằng và bố trí máy toàn đạc, công dụng và tính năng máy toàn đạc 

5.1.3 Học phần trang bị các kiến thức về máy thủy bình hương pháp đo đạc bằng máy 
thủy bình: Khái niệm về hệ thống cao độ và phương pháp đo cao, nguyên lý đô cao hình học-
máy thủy bình, phương pháp đo cao hình học, đo cao lượng giác, đo cao kỹ thuật. 

5.1.4 Học phần trang bị các kiến thức về đo vẽ bản đồ địa hình: lưới khống chế mặt 
bằng, đường chuyền kinh vỹ. 

5.1.5 Học phần trang bị các kiến thức về bố tí công trình ngoài thực địa:khái niệm 
chung, các bước bố trí công trình, bố trí các yếu tố cơ bản, các phương pháp bố trí điểm, cách 
tính khối lượng san nền, công tác trắc địa phục vụ xây dựng công trình. 
 5.2. Kỹ năng:  

 5.2.1. Kỹ năng cứng:  
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- Sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức chung về trắc địa trong việc đo đạc 
và tính toán sau khi đo đạc 

- Sinh viên sử dụng được máy toàn đạc trong đo đạc chiều dài, góc, tọa độ, bố 
trí điểm. 

- Sinh viên sử dụng được máy thủy bình trong đo cao 
- Sinh viên biết cách đo và tính toán đường chuyền 
-Sinh viên biết các phương pháp bố trí điểm ngoài thực địa 

 5.2.2. Kỹ năng mềm:  
-Phát triển kỹ năng giao tiếp trong sinh viên 
- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên 
- Phát triển kỹ năng tìm tài liệu, học tập nâng cao, tự nghiên cứu trong sinh viên 

5.3. Thái độ:  
- Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu 
- Nâng cao sự chủ động khi thực hiện công việc cũng như học tập  

5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Phát triển năng lực tự chịu trách nhiệm trong sinh viên; 
- Nâng cao năng lực tự tìm hiểu, tự chủ của sinh viên, góp phần nâng cao trình 

độ của sinh viên trong tương lai. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

Vấn đề 1. Kiến thức chung về trắc địa  
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy học 

1.1. Vai trò, nhiệm vụ của môn học 
1.2. Nghiên cứu quả đất 
1.3. Khái niệm về các phép chiếu và hệ tọa độ  
1.4. Khái niệm về định hướng đường thẳng - Bài toán xác định 
tọa độ phẳng  
1.5. Sai số trong trắc địa  

 
5.1.1; 5.2; 5.3; 5.4 
 

Vấn đề 2: Máy toàn đạc và đo đạc bằng máy toàn đạc 
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy học 

2.1 Tổng quan về cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy toàn đạc  
2.2 Bố trí, cân bằng và bảo quản máy toàn đạc... 
2.3 Công dụng và tính năng của máy toàn đạc 

5.1.2; 5.2; 5.3; 5.4 
 

Vấn đề 3: Đo cao bằng máy thủy bình 
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy học 

3.1. Khái niệm về hệ thống cao độ và các phương pháp đo cao 
3.2. Nguyên lý đo cao hình học - máy thuỷ bình 

5.1.3; 5.2; 5.3; 5.4 
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3.3. Phương pháp đo cao hình học... 
3.4. Đo cao lượng giác - đo cao kỹ thuật 

 

Vấn đề 4: Đo vẽ bản đồ địa hình 
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy học 

4.1. Lưới khống chế mặt bằng . 
4.2. Đường chuyền kinh vĩ 

5.1.4; 5.2; 5.3; 5.4 
 

Vấn đề 5: Bố trí công trình 
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy học 

5.1 Khái niệm chung 
5.2 Các bước bố trí công trình 
5.3 Bố trí các yếu tố cơ bản 
5.4 Các phương pháp bố trí điểm 
5.5 Cách tính khối lượng san nền 
5.6 Công tác trắc địa phục vụ xây dựng công trình 

5.1.5; 5.2; 5.3; 5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 
7.1 Phương pháp giảng dạy: 
Kết hợp nhiều phương pháp: 
- Phương pháp thuyết trình, diễn giảng 
- Phương pháp thảo luận nhóm 
- Phương pháp nêu vấn đề 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp Thực 
hành, thực 

tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập Thảo 

luận 
Vấn đề 1 4 0 0 0 8 12 
Vấn đề 2 7 0 0 0 14 21 
Vấn đề 3 7 0 0 0 14 21 
Vấn đề 4 5 0 0 0 10 15 
Vấn đề 5 7 0 0 0 14 21 

Tổng 30 0 0 0 60 90 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

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

- Máy chiếu, micro;  
- Máy toàn đạc, gương, máy thủy bình, mia, thước dây, máy kinh vỹ, tiêu. 
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- Tài liệu học do giảng viên đảm nhiệm và các tài liệu liên quan đến môn học. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ trên 80%.  
- Có tài liệu tham khảo. 
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập đạt  chất lượng theo đúng yêu cầu của giảng viên phụ 

trách; 
- Đối với trường hợp sinh viên gặp vấn đề tạm thời không hoàn thành đúng tiến độ thì 

tùy theo mức độ do giảng viên phụ trách xem xét và sắp xếp. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 

9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 
Trọng số 

(%) 
Mục 
tiêu 

1 Tham gia học trên lớp: Tích cực tham gia 
đóng góp ý kiến, thảo luận bài. Không 
nói chuyện riêng làm ảnh hưởng đến 
người khác cũng như chất lượng dạy và 
học.(TGH) 

Quan sát, ghi chú 5  

2 Hoàn thành đầy đủ và đảm bảo chất 
lượng các bài tập trên lớp.(BT) 

Chấm điểm, kết hợp 
với bài tập trên lớp. 

45  

3 Thi kết thúc học phần (THP) Thi 50  
ĐHP = TGH × tr.số + BT × tr.số +  THP× tr.số. 
ĐQT = TGH × tr.số + BT × tr.số  . 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
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10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học 
Tham 
khảo 

1 Phạm Chuyên Trắc địa đại 
cương 

2011 Xây dựng Thư viện  X 

2 Lê Duy Ngụ Trắc địa đại 
cương 

2011 GTVT Thư viện  X 

3 Vũ Thanh 
Phong 

Bài giảng Trắc 
địa 

2019  Thư viện X  

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Vấn đề 1 
 

4  -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 1 

2-3 Vấn đề 2 
 

7  -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 2 
+Ôn lại nội dung đã học ở chương 1 
+ Làm lại các bài tập trên lớp, làm thêm 
các bài tập ở nhà theo yêu cầu GV  

4-5 Vấn đề 3 
 

7  -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 3 
+Ôn lại nội dung đã học ở chương 2 
+ Làm lại các bài tập trên lớp, làm thêm 
các bài tập ở nhà theo yêu cầu GV 

6 Vấn đề 4. 5  -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 4 
+Ôn lại nội dung đã học ở chương 3 
+ Làm lại các bài tập trên lớp, làm thêm 
các bài tập ở nhà theo yêu cầu GV 

7-8 Vấn đề 5 
 

7  +Tài liệu [1]: nội dung chương 5 
+Ôn lại nội dung đã học ở chương 4 
+ Làm lại các bài tập trên lớp, làm thêm 
các bài tập ở nhà theo yêu cầu GV 
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(45) Học phần: Trắc địa (TH) (0,1) 
 
1. Tên học phần: Trắc địa (TH) (Practice Geodetic) 

- Mã số học phần: E07011       - Số tín chỉ học phần:  01 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:  0 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:    0 tiết 
+ Thảo luận:   0 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  30 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   30 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3.Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Vũ Thanh Phong; Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
Email: vtphong@vnkgu.edu.vn; Điện thoại: 02973629678 

4. Điều kiện tiên quyết: E07011 
5. Mục tiêu của học phần: 

Hướng dẫn cho sinh viên các bài thực hành về: cấu tạo máy đo góc và cách đặt máy; 
Máy kinh vĩ và phương pháp đo góc phẳng; Phương pháp đo độ dài và đo góc đứng; Máy thủy 
bình và phương pháp đo độ chênh cao; Cấu tạo và cách sử dụng máy toàn đạc điện tử 

5.1. Kiến thức:  
5.1.1Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thực hành lựa chọn bố trí lưới 

khống chế trắc địa: Khái niệm lưới khống chế trắc địa, Phân loại lưới trắc địa,Các bước xây 
dựng lưới đường chuyền kinh vĩ. 

5.1.2 Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thực hành công tác đo dài: 
khái niệm công tác đo dài,dụng cụ và các phương pháp đo dài 

5.1.3 Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thực hành công tác đo góc: 
Khái niệm về đo góc, Phương pháp đo góc bằng bằng phương pháp 2 nửa vòng- dùng máy 
kinh vĩ kết hợp tiêu, Đo góc bằng máy toàn đạc, Sai số khi đo góc. 

5.1.4 Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thực hành công tác đo cao: 
khái niệm về đo cao và cao độ, phương pháp đo cao hình học. 

5.1.5 Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thực hành giác móng và bố trí 
điểm ra thực địa: Khái niệm về giác móng, các phương pháp giác móng, bố trí công trình. 

5.1.6 Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về thực hành đo đạc và vẽ mặt 
bằng công trình, tính toán công trình. 
 5.2. Kỹ năng:  

 5.2.1. Kỹ năng cứng:  
- Biết cách chọn đỉnh đường chuyền đo đạc ngoài thực địa. 
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- Sử dụng được các dụng cụ: thước, máy kinh vĩ, tiêu, máy toàn đạc, gương để đo 
chiều dài giữa 2 điểm ngoài thực địa. 

- Sử dụng được các dụng cụ: máy kinh vĩ, tiêu, máy toàn đạc, gương để đo góc giữa 
2 đoạn thẳng ngoài thực địa. 

- Sử dụng được các dụng cụ: máy thủy bình, mia để đo cao ngoài thực địa. 
- Giác móng và bố trí công trình ngoài thực địa. 
- Đo đạc và vẽ bình đồ, tính toán công trình.  
- Xử lý được số liệu sau khi thực hiện công tác đo đạc. 

 5.2.2. Kỹ năng mềm:  
-Phát triển kỹ năng giao tiếp trong sinh viên 
- Phát triển kỹ năng tìm tài liệu, học tập nâng cao, tự nghiên cứu trong sinh viên 
- Phát triển các kỹ năng mềm khác như kỹ năng làm việc nhóm,kỹ năng nói trước 

đám đông... 
5.3. Thái độ:  

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu 
- Nâng cao sự chủ động khi thực hiện công việc cũng như học tập  

5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Phát triển năng lực tự chịu trách nhiệm trong sinh viên; 
- Nâng cao năng lực tự tìm hiểu, tự chủ của sinh viên, góp phần nâng cao trình độ của 
sinh viên trong tương lai. 

6. Nội dung chi tiết học phần  
Vấn đề 1. Thực hành lựa chọn bố trí lưới khống chế trắc địa 

Nội dung 
(Kiến thức/Kỹ năng) 

Mục tiêu dạy học 

1.1 Khái niệm lưới khống chế trắc địa  
1.2. Phân loại lưới trắc địa  
1.3 Các bước xây dựng lưới đường chuyền kinh vĩ 

5.1.1; 5.2; 5.3; 5.4 

Vấn đề 2. Thực hành công tác đo dài 
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy học 

2.1 Khái niệm công tác đo dài  
2.2 Dụng cụ và các phương pháp đo dài . 

5.1.2; 5.2; 5.3; 5.4 

Vấn đề 3. Thực hành công tác đo góc 
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy học 

3.1 Khái niệm công tác đo góc  
3.2 Phương pháp đo góc bằng bằng phương pháp 2 nửa vòng- dùng 
máy kinh vĩ kết hợp tiêu  
3.3 Đo góc bằng máy toàn đạc 

5.1.3; 5.2; 5.3; 5.4 
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3.4 Sai số khi đo góc  
Vấn đề 4 Thực hành công tác đo cao 

Nội dung 
(Kiến thức/Kỹ năng) 

Mục tiêu dạy học 

4.1 Khái niệm đo cao và cao độ  
4.2 Phương pháp đo cao hình học 

5.1.4; 5.2; 5.3; 5.4 

Vấn đề 5. Giác móng và bố trí điểm ra thực địa 
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy học 

5.1 Khái niệm giác móng  
5.2 Các phương pháp giác móng 

5.1.5; 5.2; 5.3; 5.4 

Vấn đề 6. Thực hành đo đạc và vẽ mặt bằng công trình tính toán công trình  
Nội dung 

(Kiến thức/Kỹ năng) 
Mục tiêu dạy học 

6.1 Khái niệm đo khảo sát  
6.2 Đo khảo sát bằng máy toàn đạc 
6.3 Bản vẽ san lấp mặt bằng  
6.4 Phương pháp tính khối lượng san lấp mặt bằng 

5.1.6; 5.2; 5.3; 5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 
7.1 Phương pháp giảng dạy 
Sử dụng kết hợp các phương pháp: 

-Phương pháp thị phạm 
-Phương pháp thuyết trình, diễn giảng 

7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, thực 
tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 
luận 

Vấn đề 1 0 0 0 3 3 6 
Vấn đề 2 0 0 0 5 5 10 
Vấn đề 3 0 0 0 5 5 10 
Vấn đề 4 0 0 0 5 5 10 
Vấn đề 5 0 0 0 5 5 10 
Vấn đề 6 0 0 0 7 7 14 

Tổng 2 0 0 30 30 60 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

 Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu Khoa/ bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: 
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- Máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy toàn đạt, mia, thước, tiêu, gương;  
- Tài liệu học do giảng viên đảm nhiệm và các tài liệu liên quan đến môn học. 

8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ trên 80%.  
- Có tài liệu tham khảo. 
- Hoàn thành đầy đủ các bài thực hành theo yêu cầu giảng viên phụ trách; 
- Đối với trường hợp sinh viên gặp vấn đề tạm thời không hoàn thành đúng tiến độ thì 

tùy theo mức độ do giảng viên phụ trách xem xét và sắp xếp. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 

9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục 
tiêu 

1 Tham gia học trên lớp: Tập trung nghe 
nhiệm vụ thực hành của giảng viên. 
Không nói chuyện riêng làm ảnh hưởng 
đến người khác cũng như chất lượng dạy 
và học (TGH) 

Quan sát, ghi 
chú 

5  

2 Tham gia đầy đủ các bài thực hành, Hoàn 
thành đầy đủ và đảm bảo chất lượng các 
bài thực hành (TH) 

Chấm điểm, kết 
hợp với bài tập 
trên lớp. 

95  

ĐHP = TGH × tr.số + TH× tr.số  
ĐQT = TGH × tr.số + BT × tr.số  . 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
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10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học 
Tham 
khảo 

1 Phạm Chuyên Trắc địa đại 
cương 

2011 Xây dựng Thư viện  X 

2 Lê Duy Ngụ Trắc địa đại 
cương 

2011 GTVT Thư viện  X 

3 Vũ Thanh 
Phong 

Bài giảng thực 
hành trắc địa 

2019   X  

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 
Sinh viên tham khảo các tài liệu liên quan trước khi thực hành, thực hành đúng và đủ theo yêu 
cầu của giảng viên 
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(46) Học phần: Nguyên lý thiết kế kiến trúc (LT&BTL) (1,1) 
 
1. Tên học phần: Nguyên lý thiết kế kiến trúc (LT&BTL) 

- Mã số học phần: E27014   - Số tín chỉ học phần: 02  tín chỉ 
- Phân bổ tiết giảng của học phần 

+ Nghe giảng lý thuyết:  20 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  10 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  00 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa  Kỹ Thuật Công Nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên:               Chức danh: Giảng viên, học vị: Cử nhân 
Email:     Điện thoại:  
4. Điều kiện tiên quyết: học trước học phần Vẽ xây dựng 
5. Mục tiêu của học phần 
Sau khi học xong học phần Nguyên lý thiết kế kiến trúc sinh viên sẽ được trang bị những 
những kiến thức và kỹ năng sau: 
5.1. Kiến thức 
5.1.1. Kiến trúc nhập môn 
5.1.1.1. Nhớ được những kiến thức cơ bản về thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng 
5.1.1.2. Nhớ được nhiệm vụ công tác thiết kế kiến trúc, khái niệm về vật lý kiến trúc, nguyên 
lý tổ hợp kiến trúc, trình tự thiết kế kiến trúc. 
5.1.1.3. Hiểu được các tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế công trình. 
5.1.1.4. Hiểu được nhiệm vụ của người thiết kế trong thời kỳ hội nhập hiện nay. 
5.1.2. Kiến trúc nhà ở 
5.1.2.1. Hiểu được những kiến thức cơ bản về thiết kế kiến trúc nhà ở: Nhà ở gia đình, nhà ở 
tập thể, nhà ở sân vườn.  
5.1.2.2. Hiểu được các tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế nhà ở đáp ứng nhu cầu người sử dụng 
5.1.2.3. Vận dụng đọc và hiểu các bản vẽ kiến trúc công trình nhà ở 
5.1.3. Kiến trúc công trình công cộng 
5.1.3.1. Hiểu được về khái niệm, phân loại, và tính chất công trình công cộng. 
5.1.3.2. Vận dụng thiết kế các giải pháp thoát người cho công trình công cộng 
5.1.4. Kiến trúc công trình công nghiệp 
5.1.4.1. Hiểu được về khái niệm, phân loại, và tính chất công trình công nghiệp. 
5.1.4.2. Vận dụng thiết kế các giải pháp thoát người cho công trình công nghiệp. 
5.2. Kỹ năng 
5.2.1. Làm quen với công việc thiết kế 
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5.2.1.1. Vận dụng tính toán được không gian bố trí bố cục kiến trúc phù hợp về vật lý kiến 
trúc và trình tự thiết kế 
5.2.1.2. Thực hiện các công việc thiết kế đúng trình tự theo nguyên lý kiến trúc 
5.2.2. Thiết kế kiến trúc nhà ở 
5.2.2.1. Vận dụng các kiến thức đã học thực hiện thiết kế kiến trúc nhà ở phù hợp với điều 
kiện mỹ quan, kinh tế, bền vững và thích dụng. 
5.2.2.2. Thực hiện triển khai được những bãn vẽ chính như mặt bằng, mặt đứng chính, mặt 
cắt, một số chi tiết 
5.2.2.3. Phân tích được những lỗi sai trong quá trình thiết kế nhà ở  
5.2.3. Thiết kế kiến trúc công trình công cộng 
5.2.3.1. Vận dụng kiến thức thực hiện thiết kế sơ phát dựa trên ý tưởng 
5.2.3.2. Thực hiện triển khai được bản vẽ mặt bằng nhà công cộng 
5.2.3.3. Phân tích được những lỗi sai trong quá trình thiết kế 
5.2.4. Thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp 
5.2.4.1. Vận dụng kiến thức thực hiện thiết kế sơ phát dựa trên ý tưởng 
5.2.4.2. Thực hiện triển khai được bản vẽ mặt bằng nhà công nghiệp 
5.2.4.3. Phân tích được những lỗi sai trong quá trình thiết kế 
5.3. Thái độ 
5.3.1. Tích cực học tập nghiên cứu khoa học 
5.3.2. Hứng thú, say mê trong công việc học tập 
5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
5.4.1. Hình thành năng lực tự nghiên cứu 
5.4.2. Hình thành năng lực tự đánh giá kết quả khi thực hành thiết kế kiến trúc 
5.4.3. Có trách nhiệm với các sản phẩm thiết kế và bảo vệ được kết quả thiết kế. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Kiến trúc nhập môn 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1.1. Khái niệm 
1.2. Các nguyên tắc thiết lập đồ án kiến trúc 
1.3. Mạng lưới mô đun và hệ trục phân 
1.4. Nguyên lý chung 

5.1.1.1 
5.1.1.2 
5.1.1.3 
5.1.1.4 
5.2.1.1 
5.2.1.2 

Chương 2: Kiến trúc nhà ở 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

2.1. Khái niệm về nhà ở 
2.2. Phân loại nhà ở 
2.3. Nội dung một căn hộ 

5.1.2.1 
5.1.2.2 
5.1.2.3 
5.2.2.1 
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5.2.2.2 
5.2.2.3 

Chương 3: Kiến trúc công trình công cộng 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

3.1. Phân loại và đặc điểm 
3.2. Các bộ phận của nhà công cộng 
3.3. Đặc điểm tổ chức không gian nhà công cộng 
3.4. Giải pháp phân khu nhóm phòng trong quy hoạch 
tổng mặt bằng 

5.1.3.1 
5.1.3.2 
5.2.3.1 
5.2.3.2 
5.2.3.3 

Chương 4: Kiến trúc công trình công nghiệp 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

4.1. Mở đầu  
4.2. Thiết kế mặt bằng - hình khối nhà công nghiệp 
4.3. Thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp một tầng 

5.1.4.1 
5.1.4.2 
5.2.4.1 
5.2.4.2 
5.2.4.3 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1. Phương pháp giảng dạy 
 Dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung học phần và trình độ của sinh viên cũng như điều 
kiện dạy học, giảng viên sử dụng và kết hợp một số phương pháp sau:  
 -  Phương pháp diễn giảng trình chiếu đối cơ sở lý thuyết 
 -  Phương pháp thực hành mẫu đối với mới công trình cụ thể 
 -  Phương pháp giải quyết vấn đề: nêu câu hỏi và cho sinh viên thảo luận 
 - Phương pháp thực hành theo tình huống: nêu tình huống và cho sinh viên thực hành 
giải quyết trên lớp 
 Ngoài ra đối với phần tự nghiên cứ sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
hoặc gián tiếp qua điện thoại cũng như email 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Tự  

nghiên 
cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành 
TT 

Chương 1 6 0 0 0 12 18 
Chương 2 6 6 0 0 24 36 
Chương 3 4 2 0 0 12 18 
Chương 4 4 2 0 0 12 18 

Tổng 20 10 0 0 60 90 
7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
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Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo điều 
kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, phấn, 
khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
-  Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, 
mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng 
dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần 
Điểm danh 5 5.3, 5.4 

 Tác phong 5 

2 Bài tập trên lớp 
Phác thảo trên 
giấy và vẽ lại 
bằng Autocad 

40 5.1, 5.2 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Trắc nghiệm 
hoặc tự luận 

50 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 10% + Điểm bài tập x 40% + Điểm thi kết thúc 
học phần x 50%)/100% 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 
đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 
Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Kém < 4,0 F 0 
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- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với 
trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi 
sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 
thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 
Chương 1: Kiến 
trúc nhập môn 
 

6 0 

- Đọc trước tài liệu [1], [2] 
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý 
thuyết  
- Thảo luận về những ý quan trọng 

2 
Chương 2: Kiến 
trúc nhà ở 
 

6 4 

- Đọc trước tài liệu [3], [4] 
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý 
thuyết 
- Thảo luận về những ý quan trọng 
- Làm bài tập trên lớp sau đó về nhà hoàn 
thiện 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa 
chỉ 
khai 
thác 
tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 
chính 

Tham 
khảo 

[1] KTS. Tạ Trường 
Xuân 

Nguyên lý thiết kế 
kiến trúc 

2006 NXB Xây 
dựng 

Thư 
viện 

X  

[2] 
KTS. Nguyễn Hữu 
Trí 

Nhập môn kiến 
trúc 

2007 
NXB Giao 
thông vận 
tải 

Thư 
viện 

 X 

[3] 

 
KTS. Nguyễn 
Quốc Chinh 
 

Kiến trúc nhà ở 2010 
NXB Xây 
dựng 

Thư 
viện 

 X 

[4] 
GS. TS. KTS 
Nguyễn Đức 
Thiềm 

Nguyên lý thiết kế 
kiến trúc nhà dân 
dụng Nhà ở và 
Nhà công cộng 

2007 
NXB 
Khoa học 
kỹ thuật 

Thư 
viện 

X  

[6] 
KTS Nguyễn Minh 
Thái 

Thiết kế kiến trúc 
công nghiệp 

2004 
NXB Xây 
dựng 

Thư 
viện 

X  
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3 

Chương 3: 
Kiến trúc công 
trình công cộng 
 

4 2 

- Đọc trước một số phần trong tài liệu [4] 
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý 
thuyết 
- Thảo luận về những ý quan trọng 
- Làm bài tập trên lớp sau đó về nhà hoàn 
thiện 

 
4 

Chương 4: 
Kiến trúc công 
trình công 
nghiệp 
 

4 2 

- Sinh viên tự tìm hiểu trước về công trình 
công nghiệp và xem tài liệu [6] 
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý 
thuyết 
- Thảo luận về những ý quan trọng 
- Làm bài tập trên lớp sau đó về nhà hoàn 
thiện 
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(47) Học phần: Cấu tạo kiến trúc (LT&BTL) (2,1) 
1. Tên học phần: Cấu tạo kiến trúc (LT&BTL) 

- Mã số học phần: E07012        - Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết: 19 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp: 11 tiết 
+ Thảo luận:   0 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  30 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   120 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: ………………..  Chức danh, học vị: ………………………………... 
Khoa/Viện: ……………………………………………………………………… 
Email: ……………………  Điện thoại: ……………………………………. ….. 

4. Điều kiện tiên quyết: E06004 
5. Mục tiêu của học phần: 

5.1. Kiến thức: 
5.1.1. Hiểu được khái niệm, đặc điểm cấu tạo nền móng và cấu tạo nền nhà; Biết được 

các quy định phân loại cấu tạo từng loại móng, cấu tạo nền nhà. 
5.1.2. Hiểu được khái niệm và đặc điểm của tường và cửa; Vẽ và đọc được các bản vẽ 

cấu tạo tường nhà; Vẽ và đọc được các bản vẽ cấu tạo cửa sổ, cửa đi và các loại cửa khác. 
5.1.3. Biết được các dạng cầu thang thông qua hình dáng và cấu tạo thang; Biết được 

đặc điểm và phạm vi áp dụng các loại cầu thang; Biết được các loại bản vẽ cầu thang. 
5.1.4. Hiểu được khái niệm, đặc điểm cấu tạo khung nhà và sàn bê tông cốt thép; Đọc 

và trình bày được các loại bản vẽ cấu tạo khung nhà và sàn bê tông cốt thép. 
  5.1.5. Hiểu được mục đích và yêu cầu của mái nhà; Biết được tác dụng của các lọai vật 
liệu chọn cho cấu tạo mái; Biết được các lọai bản vẽ cấu tạo mái nhà và các chi tiết kiến trúc. 
 5.2. Kỹ năng:  

5.2.1. Hiểu được bản vẽ và vẽ được cấu tạo các loại móng nhà, nền nhà; Tính toán nền 
và móng theo trạng thái giới hạn. 

5.2.2. Hiểu và biết lựa chọn bố trí được các loại cửa cho thuận tiện đồng thời sử dụng 
tốt ánh sáng và gió. 

5.2.3. Biết và vẽ được các bản vẽ cấu tạo cầu thang. 
5.2.4. Biết và vẽ được các loại bản vẽ cấu tạo khung nhà và sàn bê tông cốt thép. 
5.2.5. Biết, vẽ và đọc được bản vẽ các lọai mái nhà, các chi tiết kiến trúc. 
5.2.6. Hiểu được các tác nhân có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến ngôi nhà và 

không gian nội thất của nó để có cách xử lý hiệu quả nhất vì chính chúng tạo ra các yêu cầu cơ 
bản của từng loại cấu tạo. 

5.3. Thái độ:  
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5.3.1. Yêu thích và ý thức được nhiệm vụ của bản thân với môn học, ngành học;  
 5.3.2. Lễ phép và tôn trọng thầy cô giáo, giúp đỡ các bạn trong lớp; 

5.3.3. Khả năng làm việc nhóm tốt. 
5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
5.4.1. Nhận thức trách nhiệm của bản thân với nghề nghiệp và xã hội; 
5.4.2. Khả năng nâng cao nghề nghiệp chuyên môn của bản thân; 
5.4.3. Xử lý được các tình huống xảy ra trong chuyên môn một cách nhanh ngọn và 

hiệu quả. 
6. Nội dung chi tiết học phần 
6.1. Lý thuyết  
 Chương 1: Cấu tạo nền – móng nhà 

Nội dung Mục tiêu dạy - học 
1.1 Cấu tạo nền nhà 5.1.1; 5.2.1; 5.2.6; 5.3.1; 

5.3.2; 5.3.3; 5.4.1; 5.4.2; 
5.4.3 

1.2 Cấu tạo móng đơn 
1.3 Cấu tạo móng băng 
1.4 Cấu tạo bè 

Chương 2: Cấu tạo tường và cửa 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

2.1 Đặc điểm của các loại tường 5.1.2; 5.2.2; 5.2.6; 5.3.1; 
5.3.2; 5.3.3; 5.4.1; 5.4.2; 
5.4.3 
 

2.2 Tường bao che 
2.3 Tường chịu lực 
2.4 Cấu tạo cửa đi 
2.5 Cấu tạo cửa sổ 

Chương 3: Cấu tạo cầu thang 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

3.1 Các khái niệm 5.1.3; 5.2.3; 5.2.6; 5.3.1; 
5.3.2; 5.3.3; 5.4.1; 5.4.2; 
5.4.3 
 
 

3.2 Phân loại cầu thang 
3.3 Cấu tạo cầu thang bê tông cốt thép bản chịu lực 
3.4 Cấu tạo cầu thang bê tông cốt thép dầm li mông 
3.5 Cấu tạo các loại cầu thang khác 

Chương 4: Cấu tạo khung và sàn bê tông cốt thép 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

4.1 Các khái niệm khung nhà 5.1.4; 5.2.4; 5.2.6; 5.3.1; 
5.3.2; 5.3.3; 5.4.1; 5.4.2; 
5.4.3 
 
 

4.2 Cấu tạo các loại khung nhà bê tông cốt thép 
4.3 Cấu tạo các loại sàn bê tông cốt thép 
4.4 Cấu tạo sàn rỗng 
4.5 Cấu tạo chi tiết các nút khung 

Chương 5: Cấu tạo mái nhà và các chi tiết kiến trúc 
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Nội dung Mục tiêu dạy - học 
5.1 Các khái niệm 5.1.5; 5.2.5; 5.2.6; 5.3.1; 

5.3.2; 5.3.3; 5.4.1; 5.4.2; 
5.4.3 
 
 

5.2 Phân loại cầu thang 
5.3 Cấu tạo cầu thang bê tông cốt thép bản chịu lực 
5.4 Cấu tạo cầu thang bê tông cốt thép dầm li mông 
5.5 Cấu tạo các loại cầu thang khác 
6.2. Bài tập lớn: 

Nội dung Mục tiêu dạy - học 
Tùy tình hình thực tế giảng viên sẽ cho sinh viên chọn thực hiện 
bài tập trong các nhóm sau: Thiết kế cấu tạo các bộ phận cụ thể. 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 
7.1. Phương pháp giảng dạy 

- Thuyết trình; 
- Thảo luận nhóm; 
- Vận dụng phương pháp dạy học theo tình huống. 

7.2. Lịch trình chung 

Chương 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp 

Thực hành, 
thực tập  

Tự  
nghiên 

cứu Lý thuyết Bài tập Thảo 
luận 

Chương 1 3 1 0 0 10 14 
Chương 2 4 2 0 0 10 16 
Chương 3 4 2 0 0 10 16 
Chương 4 4 3 0 0 15 22 
Chương 5 4 3 0 0 15 22 
Bài tập lớn 0 0 0 30 30 60 

Tổng 0 0 0 30 120 150 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

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

- Phòng học rộng rãi thoáng mát; 
- Máy chiếu, micro; 
- Tài liệu học do giảng viên đảm nhiệm và các tài liệu liên quan đến môn học. 

8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn. 
- Có tài liệu tham khảo. 
- Hoàn thành bài tập đầy đủ chất lượng theo yêu cầu của giảng viên. 
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- Đối với trường hợp sinh viên gặp vấn đề tạm thời không hoàn thành đúng tiến độ thì 
tùy theo mức độ, thời hạn nộp bài do giảng viên phụ trách xem xét và sắp xếp. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 

9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
Hoàn thành đúng theo tiến độ được giao 
(TĐ) 

Quan sát, điểm 
danh 

50 
5.1; 5.2; 
5.3; 5.4 

2 Thi kết thúc học phần (THP) Vấn đáp 50 
5.1; 5.2; 
5.3; 5.4 

ĐHP = TĐ × tr.số + THP× tr.số. 
ĐQT = TĐ × tr.số. 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 
 [Tài liệu học tập: tối thiểu 02, tài liệu tham khảo không hạn chế; cập nhật các tài liệu 
mới xuất bản, tái bản trong vòng 5 năm gần đây, trừ một số tài liệu gốc đặc biệt] 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học Tham 
khảo 

[1] Nguyễn Ngọc Bình 
Giáo trình cấu 
tạo kiến trúc 

2012 Xây dựng  X  
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[2] 
Nguyễn Quốc 
Chinh 

Kiến trúc nhà ở 2010 Xây dựng   X 

[3] Nguyễn Đức Thiềm 
Cấu tạo kiến 
trúc nhà xây 

dựng 
2016 Xây dựng  X  

[4] Phan Tấn Tài 

Nguyên lý thiết 
kế cấu tạo các 
công trình kiến 

trúc 

2010 Xây dựng   X 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý thuyết 

(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1: Cấu tạo 
nền – móng nhà 

4 0 

- Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 1 và các 
tài liệu liên quan. 
- Làm bài tập về nhà và trên lớp 

2 
Chương 2: Cấu tạo 
tường và cửa 
 

6 0 

- Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 2 và các 
tài liệu liên quan. 
+ Hoàn thành các yêu cầu giảng viên 
phụ trách giao. 
- Làm bài tập về nhà và trên lớp 

3 
Chương 3: Cấu tạo 
cầu thang 

6 0 

- Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 2 và các 
tài liệu liên quan. 
+ Hoàn thành các yêu cầu giảng viên 
phụ trách giao. 
- Làm bài tập về nhà và trên lớp 

4 
Chương 4: Cấu tạo 
khung và sàn bê tông 
cốt thép 

7 0 

- Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 2 và các 
tài liệu liên quan. 
+ Hoàn thành các yêu cầu giảng viên 
phụ trách giao. 
- Làm bài tập về nhà và trên lớp 

5 
Chương 5: Cấu tạo 
mái nhà và các chi tiết 
kiến trúc 

7 0 

- Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 2 và các 
tài liệu liên quan. 
+ Hoàn thành các yêu cầu giảng viên 
phụ trách giao. 
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- Làm bài tập về nhà và trên lớp 

6 Bài tập lớn 0 30 

- Xem và nghiên cứu trước tài liệu và 
hoàn thành các yêu cầu của giảng viên 
phụ trách. 
- Trao đổi các vấn đề với giảng viên 
phụ trách trong quá trình làm bài, báo 
cáo tiến độ. 
- Hoàn thành bài tập lớn đúng tiến độ 
đề ra. 
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(48) Học phần: Máy xây dựng (2,0) 
1. Tên học phần: Máy xây dựng 

- Mã số học phần: E07013       - Số tín chỉ học phần:  02 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết:  15 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:   0 tiết 
+ Thảo luận:   30 tiết 
+ Thực hành, thực tập:   0 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Đoàn Trúc Thy; Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
Email: dtthy@vnkgu.edu.vn; Điện thoại: 0773629678 

4. Điều kiện tiên quyết:  
5. Mục tiêu của học phần: 

- Mục tiêu chính là trang bị cho sinh viên kiến thức về nghiên cứu từng chủng loại máy 
xây dựng mà cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy xây dựng thực hiện từng chức năng 
công việc cụ thể trong công tác xây dựng công trình: công tác làm đất, vận chuyển, sản xuất 
vật liệu xây dựng và phạm vi sử dụng thiết bị xây dựng 

5.1. Kiến thức:  
- Sau khi học xong học phần này, sinh viên có được kiến thức về nghiên cứu từng 

chủng loại máy xây dựng mà cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy xây dựng thực hiện 
từng chức năng công việc cụ thể trong công tác xây dựng công trình: công tác làm đất, vận 
chuyển, sản xuất vật liệu xây dựng và phạm vi sử dụng thiết bị xây dựng 

5.2. Kỹ năng:  
 5.2.1. Kỹ năng cứng:  

- Phân tích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy xây dựng thực hiện từng 
chức năng công việc cụ thể trong công tác xây dựng công trình 

- Sử dụng tốt máy xây dựng để thi công công trình xây dựng. 
 5.2.2. Kỹ năng mềm:  

-Phát triển kỹ năng phân tích, mô tả, ứng dụng và sử dụng của hệ thống máy xây dựng 
thực hiện từng chức năng công việc cụ thể trong công tác xây dựng công trình 

- Phát triển kỹ năng sử dụng máy xây dựng vào công tác xây dựng công trình  
5.3. Thái độ:  

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu 
5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Phát triển năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong sinh viên 
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- Nâng cao năng lực tự tìm hiểu, năng động, sáng tạo, tự tìm tài liệu để góp phần nâng 
cao trình độ của sinh viên trong tương lai. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

 Vấn đề 1: Tổng quan về máy xây dựng 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

1.1 Phân loại máy xây dựng Sinh viên hiểu chính xác 
những yêu cầu chung 
của thiết bị động lực, 
truyền động trong máy 
xây dựng 

1.2 Yêu cầu chung đối với máy xây dựng     
1.3 Thiết bị động lực của máy xây dựng 
1.4 Truyền động trong máy xây dựng 
1.5 Phạm vi ứng dụng 

Vấn đề 2: Nhóm máy làm đất và gia cố nền móng 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

2.1 Nhóm máy đào  
      2.1.1 Máy đào gầu ngửa 
                  2.1.1.1 Đặc điểm 
                  2.1.1.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
                  2.1.1.3 Phạm vi ứng dụng 
      2.2.2 Máy gầu nghịch bánh xích            
                  2.2.2.1 Đặc điểm 
                  2.2.2.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
                  2.2.2.3 Phạm vi ứng dụng 

Sinh viên so sánh và 
phân tích được những 
đặc điểm, cấu tạo và  
nguyên lý làm việc của 
các máy làm đất, máy 
gia cố nền móng để thi 
công công trình.  

2.2 Nhóm đào vận chuyển đất 
      2.2.1 Máy ủi bánh xích 
               2.1.1.1 Đặc điểm 
               2.1.1.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
               2.1.1.3 Phạm vi ứng dụng 
      2.2.2 Máy san đất bánh lốp 
              2.2.2.1 Đặc điểm 
              2.2.2.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
              2.2.2.3 Phạm vi ứng dụng 
      2.2.3 Máy lu bánh sắt 
                  2.2.3.1 Đặc điểm 
                  2.2.3.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
                  2.2.3.3 Phạm vi ứng dụng 
2.3 Máy đầm đất 
     2.3.1 Máy lu bánh lốp 
              2.3.1.1 Đặc điểm 
              2.3.1.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
              2.3.1.3 Phạm vi ứng dụng 
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     2.3.2 Máy lu chân cừu 
             2.3.2.1 Đặc điểm 
             2.3.2.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
             2.3.2.3 Phạm vi ứng dụng 
     2.3.3 Máy đầm cóc 
             2.3.3.1 Đặc điểm 
             2.3.3.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
             2.3.3.3 Phạm vi ứng dụng 
2.4 Máy gia cố nền móng 
    2.4.1 Máy đóng cọc 
         2.4.1.1 Đặc điểm 
         2.4.1.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
         2.4.1.3 Phạm vi ứng dụng 
   2.4.2 Máy ép cọc 
         2.4.2.1 Đặc điểm 
         2.4.2.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
         2.4.2.3 Phạm vi ứng dụng 
   2.4.3 Máy khoan cọc nhồi 
         2.4.3.1 Đặc điểm 
         2.4.3.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
         2.4.3.3 Phạm vi ứng dụng 

Vấn đề 3: Nhóm máy sản xuất vật liệu xây dựng 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

3.1 Máy nghiền đá 
      3.1.1 Đặc điểm 
      3.1.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
      3.1.3 Phạm vi ứng dụng 

Sinh viên so sánh và 
phân tích được những 
đặc điểm, cấu tạo và  
nguyên lý làm việc của 
máy sản xuất vật liệu để 
thi công công trình. 

3.2 Máy sàng đá 
     3.2.1 Đặc điểm 
     3.2.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
     3.2.3 Phạm vi ứng dụng 
3.3 Máy rửa đá, cát, sỏi 
     3.3.1 Đặc điểm 
        3.3.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
        3.3.3 Phạm vi ứng dụng      
3.4 Trạm nghiền sàng đá 
     3.2.1 Đặc điểm 
     3.2.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
     3.2.3 Phạm vi ứng dụng      
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Vấn đề 4: Nhóm máy nâng hạ 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

4.1 Máy nâng và các yêu cầu cơ bản 
      4.1.1 Thông số cơ bản và chế độ làm việc của máy nâng 
      4.1.2 Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng 
      4.1.3 Các loại máy nâng 
             4.1.3.1 Kích, tời, Pa lăng,  
             4.1.3.2 Cần trục tự hành (bánh xích, bánh lốp, cần 
trục lưu động ô tô) 

Sinh viên so sánh và 
phân tích được những 
đặc điểm, cấu tạo và  
nguyên lý làm việc của 
máy nâng hạ để thi công 
công trình. 

4.2 Máy vận chuyển liên tục 
     4.2.1 Những vấn đề cơ bản 
    4.2.2 Các thông số của máy vận chuyển 
    4.2.3 Các loại máy vận chuyển liên tục 
           4.2.3.1 Băng tải 
             4.2.3.2 Vít tải 
           4.2.3.3 Guồng tải 
4.3 Nhóm máy gia công đá 
      4.3.1 Máy nghiền đá 
             4.3.1.1 Đặc điểm 
             4.3.1.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
             4.3.1.3 Phạm vi ứng dụng      
      4.3.2 Máy sàng đá 
             4.3.2.1 Đặc điểm 
             4.3.2.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
             4.3.2.3 Phạm vi ứng dụng      
      4.3.3 Máy rửa đá, cát, sỏi 
            4.3.3.1 Đặc điểm 
             4.3.3.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
             4.3.3.3 Phạm vi ứng dụng      
      4.3.4 Trạm nghiền sàng đá 
             4.3.4.1 Đặc điểm 
              4.3.4.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
              4.3.4.3 Phạm vi ứng dụng      

Vấn đề 5: Nhóm máy bê tông 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

5.1 Máy trộn bê tông 
      5.1.1 Đặc điểm 
      5.1.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
      5.1.3  Phạm vi ứng dụng         

Sinh viên so sánh và 
phân tích được những 
đặc điểm, cấu tạo và  
nguyên lý làm việc của 
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5.2 Máy vận chuyển bê tông 
      5.2.1 Đặc điểm 
      5.2.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
      5.2.3 Phạm vi ứng dụng      

máy bê tông để thi công 
công trình. 

5.3. Máy đầm bê tông 
     5.3.1 Máy đầm dùi 
     5.3.2 Máy đầm bàn 
     5.3.3 Máy đầm rung 
5.4 Trạm trộn bê tông 
      5.4.1 Đặc điểm 
      5.4.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
      5.4.3 Phạm vi ứng dụng      

Vấn đề 6: Kinh tế máy xây dựng 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

6.1 Giới thiệu chung Sinh viên so sánh và 
phân tích được hiệu quả 
kinh tế và kỹ thuật khi 
sử dụng, bảo dưỡng, sửa 
chữa, bảo quản và an 
toàn lao động thi công 
công trình.  

6.2 Hiệu quả kinh tế và kĩ thuật khi sử dụng  
6.3 Bảo dưỡng kĩ thuật và sửa chữa  máy xây dựng 
6.4 Bảo quản và vận chuyển Máy xây dựng 
6.5 An toàn và sức khoẻ môi trường 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 
7.1. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, thực 
tập  

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 
luận 

Vấn đề 1 03 0 05 0 10 18 
Vấn đề 2 03 0 05 0 10 18 
Vấn đề 3 03 0 05 0 10 18 
Vấn đề 4 02 0 05 0 10 17 
Vấn đề 5 02 0 05 0 10 17 
Vấn đề 6 02 0 05 0 10 17 

Tổng 15 0 30 0 60 105 
7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

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

- Máy chiếu, micro; các phần mềm mô phỏng 
- Tài liệu học do giảng viên đảm nhiệm và các tài liệu liên quan đến môn học. 
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8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ trên 80%.  
- Có tài liệu tham khảo. 
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập đạt chất lượng theo đúng yêu cầu của giảng viên phụ 

trách; 
- Đối với trường hợp sinh viên gặp vấn đề tạm thời không hoàn thành đúng tiến độ thì 

tùy theo mức độ do giảng viên phụ trách xem xét và sắp xếp. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 

9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 Tham gia học trên lớp: Tích cực tham gia 
đóng góp ý kiến, thảo luận bài. Không nói 
chuyện riêng làm ảnh hưởng đến người 
khác cũng như chất lượng dạy và học. 

Quan sát, ghi chú 5  

2 Hoàn thành đầy đủ và đảm bảo chất lượng 
các buổi thảo luận trên lớp. 

Chấm điểm 45  

3 Thi kết thúc học phần  Thi trắc nghiệm 50  
ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số. 
ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số. 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 
10. Tài liệu học tập 
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TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học 
Tham 
khảo 

[1]  Chương trình 
đào tạo môn 
học Máy xây 

dựng 

2010 Khoa cơ khí 
– Đại học 

Bách Khoa 
TP.HCM 

Thư viện  X 

[2  Chương trình 
đào tạo môn 
học Máy xây 

dựng 

2011 Bộ môn Xây 
Dựng -  

Khoa cơ khí 
– Đại học 
Thủy Lợi 

Thư viện  X 

[3] Lưu Bá Thuận Giáo trình Máy 
xây dựng 

2008 Nhà xuất bản 
Khoa học kỹ 

thuật 

Thư viện X  

[4] Phạm Quang 
Dũng  – 

Nguyên Văn 
Hùng - Lưu Bá 

Thuận 

Máy xây dựng 
– Phần bài tập 

2006 Nhà xuất bản 
Khoa học kỹ 

thuật 

Thư viện  X 

[5] Nguyễn Tiến 
Thụ 

Sổ tay chọn 
máy Thi công 

xây dựng – 
Trường đại học 
Kiến Trúc Hà 

Nội 

2010 Nhà xuất bản 
xây dựng 

Thư viện  X 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Vấn đề 1 
 

04 0 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung vấn đề 1 

2 Vấn đề 2 
 

04 0 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung vấn đề 2 
+Ôn lại nội dung đã học vấn đề 1 

3 Vấn đề 3 
 

04 0 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung vấn đề 3 
+Ôn lại nội dung đã học vấn đề 2 

4 Vấn đề 4 02 0 -Nghiên cứu trước: 
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+Tài liệu [1]: nội dung vấn đề 4 
+Ôn lại nội dung đã học vấn đề 3 

5 Vấn đề 5 
 

04 0 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung vấn đề 5 
+Ôn lại nội dung đã học vấn đề 4 

6 Vấn đề 6 
 

02 0 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung vấn đề 6 
+Ôn lại nội dung đã học vấn đề 5 
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(49) Học phần: Địa chất công trình (2,0) 
1. Tên học phần: Địa chất công trình  
                          (Construction Geology)  

- Mã số học phần:  E27007  - Số tín chỉ học phần: 02  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp: 00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  00 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ thuật – Công Nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: ĐOÀN TRÚC THY        Chức danh: Giảng viên, học vị: Thạc sĩ 
Email: dtthy@vnkgu.edu.vn             Điện thoại: 0942.946.797 

4. Điều kiện tiên quyết: Không 
5. Mục tiêu của học phần 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của cơ sở địa chất, 
địa chất công trình và địa chất thủy văn. Nó bao hàm những kiến thức nền tảng về trái đất, đất 
đá trong tự nhiên, các hiện tượng địa chất, tính chất cơ lý của đất đá, thành phần và tính chất 
của nước trong đất, các thí nghiệm trong phòng và hiện trường. Trên cơ sở các hiểu biết đó, 
sinh viên sẽ có kiến thức nền trong việc học tập các môn Cơ học đất, Nền móng. Đó là tiền đề 
cho công tác thiết kế và thi công nền móng công trình. 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể đạt được những kiến thức, kỹ năng, thái 
độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm cụ thể như sau:   
 5.1. Kiến thức 
 5.1.1. Hiểu sâu sắc kiến thức về tính chất cơ lý của đất đá trong mối quan hệ tương hỗ 
với môi trường xung quanh như nước dưới đất. 
 5.1.2. Phân tích được khả năng xuất hiện và biến đổi trạng thái ứng suất – biến dạng đất 
đá và các quá trình địa chất động lực liên quan đến các hoạt động công trình của con người 
trong công tác xây dựng các công trình khác nhau. 
 5.1.3. Vận dụng sáng tạo và linh hoạt về các quá trình địa chất động lực liên quan đến 
các hoạt động công trình của con người trong công tác xây dựng các công trình khác nhau. 
 5.1.4. Sử dụng được những dữ kiện địa chất công trình cần thiết cho phép dự báo các 
mối quan hệ và hiện tượng trong đất nền phục vụ cho thi công công trình. 

5.3. Thái độ 
5.3.1. Tích cực say mê nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức cơ bản và chuyên sâu hơn. 
5.3.2. Thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

 5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
5.4.1. Phát triển năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong sinh viên. 
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5.4.2. Nâng cao năng lực tự tìm hiểu, năng động, sang tạo, tự tìm tài liệu để góp phần 
nâng cao trình độ của sinh viên trong tương lai. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Đất đá và các loại khoáng vật 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1. Khái niệm cơ bản và nội dung nghiên cứu của 
ĐCCT 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4     1.2. Lịch sử nghiên cứu của địa chất Việt Nam 

1.3. Khái quát về cấu trúc quả đất 
    1.4. Các loại đất - đá 
    1.5. Phân loại đất đá theo quan điểm ĐCCT 

Chương 2: Kiến tạo địa chất 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

2.1 Khái niệm về chuyển động kiến tạo 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 2.2 Khái niệm về các dạng cấu tạo do kiến tạo 

2.3 Phân tích ảnh hưởng của cấu tạo địa chất lên công 
trình 

Chương 3:  Lịch sử phát triển của vỏ quả đất 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

3.1 Các khái niệm cơ bản về quả đất 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 3.2 Các phương pháp xác định tuổi đất đá 

3.3 Lịch sử phát triển của vỏ quả đất 
Chương 4: Tính chất cơ lý của đất đá 

Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 
4.1 Mô hình đất và các chỉ tiêu vật lý của đất 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 4.2 Các chỉ tiêu cơ lý của đất 
Chương 5: Nước trong đất 

Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 
5.1 Đặc tính của nước trong đất 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 5.2 Các tầng chứa nước 
5.3 Chất lượng và trữ lượng của nước 
5.4 Động thái của nước trong đất 
5.5 Lý thuyết dòng thấm 
5.6 Tính toán dòng thấm dưới đất 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

Chương 6: Các hiện tượng địa chất động lực 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

6.1 Hiện tượng phong hóa, hiện tượng địa chất dòng 
nước, dòng sông, biển, hồ và sự thành tạo trầm tích hồ 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
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6.2 Các hiện tượng địa chất liên quan đến phân tích ổn 
định nền móng gồm hiện tượng đất chảy, xói ngầm, trượt. 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

Chương 7: Khảo sát địa chất công trình 
Nội dung (Kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

7.1 Các nội dung yêu cầu về khảo sát địa chất công 
trình (ĐCCT) phục vụ trong xây dựng. 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

7.2 Các phương pháp khảo sát ĐCCT 
7.3 Bản đồ địa chất 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1. Phương pháp giảng dạy 
- Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Tự  

nghiên 
cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành 
TT 

Chương 1 05 0 00 0 05 10 
Chương 2 03 0 00 0 05 08 
Chương 3 03 0 0 0 05 08 
Chương 4 08 0 0 0 20 28 
Chương 5 03 0 00 0 05 08 
Chương 6 03 0 00 0 10 13 
Chương 7 05 0 00 0 10 15 

Tổng 30 0 00 0 60 90 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh 
giá 

Phương pháp 
đánh giá 

Trọng số 
(%) 

Mục tiêu 
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1 
 

Điểm chuyên cần 
Điểm danh 10 Đánh giá tính chuyên cần, tích 

cực và thái độ trong học tập 
 Tác phong 10 

2 Kiểm tra giữa kỳ Trắc nghiệm 30 
Đảnh giá kết quả  nhận thức 

trong học trong học tập và khả 
năng nhớ của sinh viên 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Trắc nghiệm 

(Tự luận)  
50 

Đánh giá kết quả về nhận thức, 
quán triệt của sinh viên với 

công tác quốc phòng - an ninh 
Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 
10. Tài liệu học tập 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

[1] Bùi Trường Sơn Địa chất công 
trình 

2010 Đại Học 
Quốc 
Gia 

TPHCM 

Thư 
viện 

X  
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 
Chương 1: Đất đá 

và các loại 
khoáng vật 

03 0 
-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 1 

2 
Chương 2: Kiến 

tạo địa chất 
02 0 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 2 
+Ôn lại nội dung đã học chương 1 

3 Chương 3: Lịch 
sử phát triển của 

02 0 
-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 3 

[2] Trần Thanh Giám Địa kỹ thuật 1999 NXB 
Xây 

Dựng 

Thư 
viện 

 X 

[3] Nguyễn Uyên Địa chất công 
trình 

2002 NXB 
Xây 

Dựng 

Thư 
viện 

 X 

[4] Nguyễn Uyên Cơ sở địa chất, cơ 
học đất và nền 

móng công trình 

2012 NXB 
Xây 
dựng 

Thư 
viện 

 X 

[5] Vũ Công Ngữ Cơ học đất 2006 NXB 
Khoa 
học và 

kỹ thuật 

Thư 
viện 

 X 

[6] Vũ Công Ngữ,  
Nguyễn Văn 

Thông 

Bài tập Cơ học đất 2010 NXB 
giáo dục 

Thư 
viện 

 X 

[7] Tony 
Waltham 

Foundations of 
engineering 

geology 

2009 Spon 
Press 

   

[8] F.G. Bell Engineering 
Geology 

2007 Elserier    

[9] V.N.S. 
Murthy 

Geotechnical 
engineering: 

principles and 
practices of soil 
mechanics and 

foundation 
engineering 

2003 Marcel 
Dekker 
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vỏ quả đất +Ôn lại nội dung đã học chương 2 

 
4 

Chương 4: Tính 
chất cơ lý của đất 

đá 
03 0 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 4 
+Ôn lại nội dung đã học chương 3 

 
5 

Chương 5: Nước 
trong đất 

04 0 
-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 5 
+Ôn lại nội dung đã học chương 4 

6 
Chương 6: Các 
hiện tượng địa 
chất động lực 

02 0 
-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 6 
+Ôn lại nội dung đã học chương 5 

7 
Chương 7: Khảo 
sát địa chất công 

trình 
04 0 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung chương 7 
+Ôn lại nội dung đã học chương ề 6 
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(50) Học phần: Thực tập công nhân (0,4) 
1. Tên học phần: Thực tập công nhân 

- Mã số học phần:  E07014  - Số tín chỉ học phần: 04 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết:  00 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  180 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   210 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ Thuật – Công Nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: Đỗ Lê Bình             Chức danh: Giảng viên, học vị: Tiến sĩ 
Email: dlbinh@vnkgu.edu.vn              Điện thoại: 0942.442.602 

4. Điều kiện tiên quyết: Không 
5. Mục tiêu của học phần 

Giúp sinh viên có kiến thức thực tế về chuyên môn của các dạng công trình đã và đang 
thi công, các hồ sơ thiết kế và quản lý các dự án. Sinh viên được phân công đến các công ty, 
công trường xây dựng đang thi công để thực tập.   
5.1. Kiến thức 

5.1.1. Giúp sinh viên đọc được bản vẽ. 
5.1.2. Giúp sinh viên phân tích được tình trạng đất, nền, địa chất nơi tiến hành xây dựng 

công trình và chọn giải pháp xử lý nền hiệu quả. 
5.1.3. Giúp sinh viên liệt kê được các loại vật liệu sử dụng trong từng hạng mục công trình 

cụ thể. 
5.1.4. Giúp sinh viên hiểu và vận dụng được một số biện pháp thi công. 
5.1.5. Giúp sinh viên mô tả và sử dụng hiệu quả các loại thiết bị trên công trình. 
5.1.6. Giúp sinh viên biết cách ghi chính xác và đầy đủ thông tin nhật ký công trình. 
5.1.7. Giúp sinh viên biết trình bày báo cáo trước hội đồng. 

5.2. Kỹ năng 
5.2.1. Giúp sinh viên giải quyết các vấn đề trong chuyên môn từ thiết kế đến thi công các 

công trình dân dụng và công nghiệp. 
5.2.2. Sinh viên có khả năng thi công và giám sát công trình xây dựng. 
5.2.3. Sinh viên biết vận dụng kiến thức vào thực tế để thi công công trình xây dựng đạt 

hiệu quả cao. 
5.2.4. Sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá và lựa chọn để tìm ra được những kinh 

nghiệm thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật. 
5.3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 
- Sinh viên có trách nhiệm và yêu nghề. 
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5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
- Phát triển năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong sinh viên. 
- Nâng cao năng lực tự tìm hiểu, năng động, sáng tạo, tự tìm tài liệu, tích lũy kiến thức, 

kỹ năng để góp phần nâng cao trình độ của sinh viên trong tương lai. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Nghiên cứu bản vẽ công trình. 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1.1. Đặc điểm công trình thông qua bản vẽ thiết kế 
1.2. Đọc và tìm hiểu công trình trên bản vẽ và liên hệ 
với công trình trên thực địa. 
1.3. Các chi tiết cơ bản của công trình trên bản vẽ để thi 
công đúng theo bản vẽ thiết kế 

5.1.1; 5.2.3; 5.3; 5.4 

Chương 2: Tìm hiểu tình trạng đất nền, địa chất công trình được xây dựng 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

2.1. Tình trạng đất, nền, địa chất nơi tiến hành xây dựng 
công trình 
2.2. Các giải pháp xử lý nền móng công trình 
2.3. Giải thích lý do chọn giải pháp xử lý nền của đơn 
vị thi công 

5.1.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.3; 5.4 

Chương 3: Nghiên cứu các loại vật liệu sử dụng cho công trình 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

3.1. Các loại xi-măng sử dụng cho từng hạng mục cụ 
thể, số lượng 
3.2. Các loại gạch sử dụng cho từng hạng mục cụ thể, 
số lượng 
3.3. Các loại đá, cát thiên nhiên sử dụng cho công trình, 
số lượng 
3.4. Các loại thép cho từng hạng mục khác nhau, số 
lượng 
3.5. Các loại vật liệu khác, số lượng 

5.1.3; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.4; 5.3; 
5.4 

  Chương 4: Các biện pháp thi công công trình 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

4.1. Thi công móng: Giác móng, đào móng, đập phá 
đầu cọc, sản xuất lắp dựng thép, gia công lắp dựng ván 
khuôn, đổ bê tông móng và tháo dỡ ván khuôn 
4.2. Thi công tầng hầm (nếu có): biện pháp chống đỡ 
khi thi công tầng hầm, công tác bơm nước, công tác sản 
xuất lắp dựng ván khuôn, thép, công tác đổ bê tông, 
công tác tháo dỡ ván khuôn, biện pháp thông giáo, 

5.1.4; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.3; 
5.4 
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chiếu sáng, biện pháp tránh nước trong tầng hầm… 
4.3. Thi công đà kiềng: Sản xuất lắp dựng cốt thép, gia 
công lắp dựng ván khuôn, đổ bê tông và tháo dỡ ván 
khuôn 
4.4. Thi công cột: Sản xuất lắp dựng cốt thép, gia công 
lắp dựng ván khuôn, đổ bê tông và tháo dỡ ván khuôn 
4.5. Thi công vì kèo bê tông cốt thép: Sản xuất lắp dựng 
cốt thép, gia công lắp dựng ván khuôn và đổ bê tông 
4.6. Công tác xây, trát 
4.7. Sản xuất, lắp đặt các cấu kiện đúc sẳn (Nếu có) 
4.8. Sản xuất, lắp dựng các cấu kiện thép hình 
4.9. Công tác làm mái 
4.10. Thi công khu vực vệ sinh như: Xây bể tự hoại, lắp 
đặt bệ xí,… 
4.11. Công tác sơn, bê, lát gạch, hoàn thiện 

Chương 5: Các thiết bị được sử dụng tại công trình 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

5.1. Nhận dạng được các loại thiết bị, dụng cụ được sử 
dụng trong công trình 
5.2. Mô tả cách sử dụng, vận hành các thiết bị, máy móc 
trên công trình 
5.3. Mô tả quá trình lắp dựng và tháo dỡ các loại giàn 
giáo, ống thép… 

5.1.5; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.4; 5.3; 
5.4 

Chương 6: Tổ chức và quản lý thi công công trình 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

6.1. Công tác an ninh trật tự công trình: các biện pháp 
bảo vệ công trình được áp dụng tại đơn vị thực tập 
6.2. Tổ chức thi công công trình và theo dõi tiến độ thực 
hiện công trình 
6.3. Phương thức quản lý và cung cấp vật tư phục vụ 
cho công trình 
6.4. Công tác an toàn tại công trình: An toàn cho người 
trực tiếp thi công; an toàn cho mọi người và các công 
trình chung quanh  
6.5. Công tác vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường tại 
đơn vị xây dựng 
6.6. Công tác ghi nhật ký thi công công trình 

5.1.6; 5.2.2; 5.2.4; 5.3; 5.4 

Chương 7: Báo cáo kết quả thực tập công nhân 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 
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7.1. Công tác chuẩn bị 
7.2. Nội dung quá trình thực tập 
7.3. So sánh kiến thức thu thập từ nhà trường và thực tế 
7.4. Bài học kinh nghiệm qua đợt thực tập 

5.1.7; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.4; 5.3; 
5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1. Phương pháp giảng dạy 
Thực tập tại công trường hoặc công ty xây dựng 
Giải đáp thắc mắc cho sinh viên tại công trình. 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp Tự  
nghiên 

cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận Thực hành 
TT 

Chương 1 0 0 0 20 25 45 
Chương 2 0 0 0 20 25 45 
Chương 3 0 0 0 22 30 52 
Chương 4 0 0 0 26 30 56 
Chương 5 0 0 0 24 30 54 
Chương 6 0 0 0 24 30 54 
Chương 7 0 0 0 44 40 84 

Tổng 0 0 0 180 210 390 

7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau:  
- Địa điểm và thời gian thi công từng hạng mục cụ thể và theo thực tế tại công trình 
- Đề cương và quy chế do khoa và giảng viên được phân công phụ trách quản lý nhóm 

thực tập cung cấp. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ trên 80%. 
- Có tài liệu tham khảo. 
- Hoàn thành đầy đủ các nội dung thực tập đạt chất lượng theo đúng yêu cầu của giảng 

viên phụ trách và thực tế tại công trình. 
- Đối với trường hợp sinh viên gặp vấn đề tạm thời không hoàn thành đúng tiến độ thì 

tùy theo mức độ do giảng viên phụ trách xem xét và sắp xếp. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phương pháp Trọng số Mục tiêu 
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đánh giá (%) 

1 
 

Tham gia học tập trên lớp: tích 
cực tham gia đóng góp ý kiến, 
thảo luận bài. Không nói chuyện 
riêng làm ảnh hưởng đến người 
khác cũng như chất lượng dạy và 
học. 

Quan sát, ghi 
chú 

0 

 

2 
Hoàn thành đầy đủ và đảm bảo 
chất lượng các buổi thực tập. 

Chấm điểm 50  

3 
Thi kết thúc học phần (Báo cáo 
thực tập). 

Chấm điểm  50  

Điểm học phần= (Điểm  kiểm tra giữa kì x 50% + Điểm thi kết thúc học phần x 
50%)/100% 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

[1]  Đề cương thực tập   
Khoa 

KT-CN 
X  
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 
Chương 1: 
Nghiên cứu bản 
vẽ công trình 

0 10 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung chương 1 

2 

Chương 2: Tìm 
hiểu tình trạng 
đất nền, địa chất 
công trình được 
xây dựng 

0 10 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung chương 2 
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 1 

3 

Chương 3: 
Nghiên cứu các 
loại vật liệu sử 
dụng cho công 
trình 

0 10 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung chương 3 
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 2 

 
4 

Chương 4: Các 
biện pháp thi 
công công trình 

0 10 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung chương 4 
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 3 

 
5 

Chương 5: Các 
thiết bị được sử 
dụng tại công 
trình 

0 10 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung chương 5 
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 4 

6 

Chương 6: Tổ 
chức và quản lý 
thi công công 
trình  

0 5 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung chương 6 
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 5 

7 
Chương 7: Báo 
cáo kết quả thực 
tập công nhân 

0 5 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung chương 7 
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 6 

 

[2]  Quy chế thực tập   
Khoa 

KT-CN 
X  

[3]  
Bản vẽ và các 

công việc thực tế 
tại công trình 

  
Khoa 

KT-CN 
 X 
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(51) Học phần: Thực tập tổng hợp kỹ thuật xây dựng (0,4) 
1. Tên học phần: Thực tập tổng hợp kỹ thuật xây dựng 

- Mã số học phần:  E07015  - Số tín chỉ học phần: 04  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết:  00 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  180 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   210 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ Thuật – Công Nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: Đỗ Lê Bình             Chức danh: Giảng viên, học vị: Tiến sĩ 
Email: dlbinh@vnkgu.edu.vn              Điện thoại: 0942.442.602 

4. Điều kiện tiên quyết: Không 
5. Mục tiêu của học phần 

Giúp sinh viên có kiến thức thực tế về chuyên môn của các dạng công trình đã và đang 
thi công, các hồ sơ thiết kế và quản lý các dự án. Sinh viên được phân công đến các công ty, 
công trường xây dựng đang thi công để thực tập.   
5.1. Kiến thức 

5.1.1. Giúp sinh viên đọc được bản vẽ. 
5.1.2. Giúp sinh viên phân tích được tình trạng đất, nền, địa chất nơi tiến hành xây dựng 

công trình và chọn giải pháp xử lý nền hiệu quả. 
5.1.3. Giúp sinh viên liệt kê được các loại vật liệu sử dụng trong từng hạng mục công trình 

cụ thể. 
5.1.4. Giúp sinh viên hiểu và vận dụng được một số biện pháp thi công. 
5.1.5. Giúp sinh viên mô tả và sử dụng hiệu quả các loại thiết bị trên công trình. 
5.1.6. Giúp sinh viên biết cách ghi chính xác và đầy đủ thông tin nhật ký công trình. 
5.1.7. Giúp sinh viên biết trình bày báo cáo trước hội đồng. 

5.2. Kỹ năng 
5.2.1. Giúp sinh viên giải quyết các vấn đề trong chuyên môn từ thiết kế đến thi công các 

công trình dân dụng và công nghiệp. 
5.2.2. Sinh viên có khả năng thi công và giám sát công trình xây dựng. 
5.2.3. Sinh viên biết vận dụng kiến thức vào thực tế để thi công công trình xây dựng đạt 

hiệu quả cao. 
5.2.4. Sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá và lựa chọn để tìm ra được những kinh 

nghiệm thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật. 
5.3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 
- Sinh viên có trách nhiệm và yêu nghề. 
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5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
- Phát triển năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong sinh viên. 
- Nâng cao năng lực tự tìm hiểu, năng động, sáng tạo, tự tìm tài liệu, tích lũy kiến thức, 

kỹ năng để góp phần nâng cao trình độ của sinh viên trong tương lai. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Nghiên cứu bản vẽ công trình. 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1.1. Đặc điểm công trình thông qua bản vẽ thiết kế 
1.2. Đọc và tìm hiểu công trình trên bản vẽ và liên hệ 
với công trình trên thực địa. 
1.3. Các chi tiết cơ bản của công trình trên bản vẽ để thi 
công đúng theo bản vẽ thiết kế 

5.1.1; 5.2.3; 5.3; 5.4 

Chương 2: Tìm hiểu tình trạng đất nền, địa chất công trình được xây dựng 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

2.1. Tình trạng đất, nền, địa chất nơi tiến hành xây dựng 
công trình 
2.2. Các giải pháp xử lý nền móng công trình 
2.3. Giải thích lý do chọn giải pháp xử lý nền của đơn 
vị thi công 

5.1.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.3; 5.4 
 

Chương 3: Nghiên cứu các loại vật liệu sử dụng cho công trình 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

3.1. Các loại xi-măng sử dụng cho từng hạng mục cụ 
thể, số lượng 
3.2. Các loại gạch sử dụng cho từng hạng mục cụ thể, 
số lượng 
3.3. Các loại đá, cát thiên nhiên sử dụng cho công trình, 
số lượng 
3.4. Các loại thép cho từng hạng mục khác nhau, số 
lượng 
 
3.5. Các loại vật liệu khác, số lượng 

5.1.3; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.4; 5.3; 
5.4 

Chương 4: Các biện pháp thi công công trình 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

4.1. Thi công móng: Giác móng, đào móng, đập phá 
đầu cọc, sản xuất lắp dựng thép, gia công lắp dựng ván 
khuôn, đổ bê tông móng và tháo dỡ ván khuôn 
4.2. Thi công tầng hầm (nếu có): biện pháp chống đỡ 
khi thi công tầng hầm, công tác bơm nước, công tác sản 
xuất lắp dựng ván khuôn, thép, công tác đổ bê tông, 

5.1.4; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.3; 
5.4 
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công tác tháo dỡ ván khuôn, biện pháp thông giáo, 
chiếu sáng, biện pháp tránh nước trong tầng hầm… 
4.3. Thi công đà kiềng: Sản xuất lắp dựng cốt thép, gia 
công lắp dựng ván khuôn, đổ bê tông và tháo dỡ ván 
khuôn 
4.4. Thi công cột: Sản xuất lắp dựng cốt thép, gia công 
lắp dựng ván khuôn, đổ bê tông và tháo dỡ ván khuôn 
4.5. Thi công vì kèo bê tông cốt thép: Sản xuất lắp dựng 
cốt thép, gia công lắp dựng ván khuôn và đổ bê tông 
4.6. Công tác xây, trát 
4.7. Sản xuất, lắp đặt các cấu kiện đúc sẳn (Nếu có) 
4.8. Sản xuất, lắp dựng các cấu kiện thép hình 
4.9. Công tác làm mái 
4.10. Thi công khu vực vệ sinh như: Xây bể tự hoại, lắp 
đặt bệ xí,… 
4.11. Công tác sơn, bê, lát gạch, hoàn thiện 

Chương 5: Các thiết bị được sử dụng tại công trình 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

5.1. Nhận dạng được các loại thiết bị, dụng cụ được sử 
dụng trong công trình 
5.2. Mô tả cách sử dụng, vận hành các thiết bị, máy móc 
trên công trình 
5.3. Mô tả quá trình lắp dựng và tháo dỡ các loại giàn 
giáo, ống thép… 

5.1.5; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.4; 5.3; 
5.4 
 

Chương 6: Tổ chức và quản lý thi công công trình 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

6.1. Công tác an ninh trật tự công trình: các biện pháp 
bảo vệ công trình được áp dụng tại đơn vị thực tập 
6.2. Tổ chức thi công công trình và theo dõi tiến độ thực 
hiện công trình 
6.3. Phương thức quản lý và cung cấp vật tư phục vụ 
cho công trình 
6.4. Công tác an toàn tại công trình: An toàn cho người 
trực tiếp thi công; an toàn cho mọi người và các công 
trình chung quanh  
6.5. Công tác vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường tại 
đơn vị xây dựng 
6.6. Công tác ghi nhật ký thi công công trình 

5.1.6; 5.2.2; 5.2.4; 5.3; 5.4 

Chương 7: Báo cáo kết quả thực tập tổng hợp kỹ thuật xây dựng 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 
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7.1. Công tác chuẩn bị 
7.2. Nội dung quá trình thực tập 
7.3. So sánh kiến thức thu thập từ nhà trường và thực tế 
7.4. Bài học kinh nghiệm qua đợt thực tập 

5.1.7; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.4; 5.3; 
5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1. Phương pháp giảng dạy 
Thực tập tại công trường hoặc công ty xây dựng 
Giải đáp thắc mắc cho sinh viên tại công trình. 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp Tự  
nghiên 

cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 
Thực hành 

TT 
Chương 1 0 0 0 20 25 45 
Chương 2 0 0 0 20 25 45 
Chương 3 0 0 0 22 30 52 
Chương 4 0 0 0 26 30 56 
Chương 5 0 0 0 24 30 54 
Chương 6 0 0 0 24 30 54 
Chương 7 0 0 0 44 40 84 

Tổng 0 0 0 180 210 390 

7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau:  
- Địa điểm và thời gian thi công từng hạng mục cụ thể và theo thực tế tại công trình 
- Đề cương và quy chế do khoa và giảng viên được phân công phụ trách quản lý nhóm 

thực tập cung cấp. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ trên 80%. 
- Có tài liệu tham khảo. 
- Hoàn thành đầy đủ các nội dung thực tập đạt chất lượng theo đúng yêu cầu của giảng 

viên phụ trách và thực tế tại công trình. 
- Đối với trường hợp sinh viên gặp vấn đề tạm thời không hoàn thành đúng tiến độ thì 

tùy theo mức độ do giảng viên phụ trách xem xét và sắp xếp. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phương pháp Trọng số Mục tiêu 



325 

đánh giá (%) 

1 
 

Tham gia học tập trên lớp: tích cực 
tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận 
bài. Không nói chuyện riêng làm 
ảnh hưởng đến người khác cũng như 
chất lượng dạy và học. 

Quan sát, ghi 
chú 

0 

 

2 
Hoàn thành đầy đủ và đảm bảo chất 
lượng các buổi thực tập. 

Chấm điểm 50  

3 
Thi kết thúc học phần (Báo cáo thực 
tập). 

Chấm điểm  50  

Điểm học phần= (Điểm  kiểm tra giữa kì x 50% + Điểm thi kết thúc học phần x 
50%)/100% 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 

D 
D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

[1]  Đề cương thực tập   Khoa 
KT-CN 

X  
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 
Chương 1: 
Nghiên cứu bản 
vẽ công trình 

0 10 
 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung chương 1 

2 

Chương 2: Tìm 
hiểu tình trạng 
đất nền, địa chất 
công trình được 
xây dựng 

0 10 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung chương 2 
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 1 

3 

Chương 3: 
Nghiên cứu các 
loại vật liệu sử 
dụng cho công 
trình 

0 10 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung chương 3 
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 2 

 
4 

Chương 4: Các 
biện pháp thi 
công công trình 

0 10 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung chương 4 
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 3 

 
5 

Chương 5: Các 
thiết bị được sử 
dụng tại công 
trình 

0 10 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung chương 5 
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 4 

6 

Chương 6: Tổ 
chức và quản lý 
thi công công 
trình  

0 5 

 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung chương 6 
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 5 

7 

Chương 7: Báo 
cáo kết quả thực 
tập tổng hợp kỹ 
thuật xây dựng. 

0 5 

 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung chương 7 
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 6 

 

[2]  Quy chế thực tập   
Khoa 

KT-CN 
X  

[3]  
Bản vẽ và các 

công việc thực tế 
tại công trình 

  
Khoa 

KT-CN 
 X 
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(52) Học phần: Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính (1,1) 
1. Tên học phần: Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính  

- Mã số học phần:  E27012  - Số tín chỉ học phần: 02  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết:  15 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  30 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   90 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ Thuật Công Nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên:                Chức danh: Giảng viên,   học vị: 
Email:     Điện thoại:  

4. Điều kiện tiên quyết: Vẽ xây dựng 
5. Mục tiêu của học phần 
Sau khi học xong học phần Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính sinh viên sẽ được trang bị 
những những kiến thức và kỹ năng sau: 
5.1. Kiến thức 

5.1.1. Giao diện Autocad 
5.1.1.1. Nhớ được cách mở đóng Autocad, cách tạo file save file. 
5.1.1.2. Hiểu được các hệ tọa độ trong Autocad, các phương thức truy bắt điểm đối 

tượng. 
5.1.1.3. Vận dụng được cách  bắt điểm đối tượng trong việc sử dụng lệnh 

5.1.2. Các lệnh vẽ 
5.1.2.1. Nhớ được các lệnh vẽ cơ bản: Line (L), Circle (C), Arc (A), Pline (Pl), Rectang 

(Re), Polygon (Pl), Ellipse (El), Divide (Di), Hatch (H)  
5.1.2.2. Hiểu được cách tạo Block 
5.1.2.3. Vận dụng thực hành được các lệnh vẽ cơ bản 

5.1.3. Các lệnh hiệu chỉnh 
5.1.3.1. Nhớ được các cách cơ bản chọn đối tượng 
5.1.3.2. Hiểu được các lệnh hiệu chỉnh: Erase (E), Offset (O), Trim (Tr), Break (Br), 

Extend (Ex), Chamfer (Ch), Fillet (F), Move (M), Copy (Co), Rotate (Ro), Mirror (Mi), 
Stretch (S). 

5.1.3.3. Vận dụng thực hành được các lệnh hiệu chỉnh 
5.1.4. Định dạng bản vẽ 

5.1.4.1. Hiểu được mục đính tạo Layer, Text Style, Dimension 
5.1.4.2. Vận dụng tạo Dimension cho các tỉ lệ bản vẽ khác nhau như 1/100, 1/50, 1/25, 

1/20 
5.1.4.3. Vận dụng tạo chữ viết, ghi chú cho bản vẽ 
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5.1.5. Ghi chữ, vẽ đường kích thược và ghi chú trên bản vẽ 
5.1.5.1. Nhớ được các lệnh hỗ trợ trong ghi chữ, tạo đường kích thước và ghi chú 
5.1.5.2. Hiểu được sự khác nhau khi thể hiện nhiều tỉ lệ trong bản vẽ. 
5.1.5.3. Vận dụng vẽ 2 tỉ lệ trong 1 bản vẽ 

5.1.6. In trong Autocad 
5.1.6.1. Nhớ được các bước thiết lập in trong Autocad 
5.1.6.2. Hiểu được cách định nét in trong Layer và in theo màu 
5.1.6.3. Vận dụng in thử trên máy in ảo (xuất ra file ảnh pdf) 

5.2. Kỹ năng 
5.2.1. Sử dụng các lệnh vẽ và hiệu chỉnh 

5.2.1.1. Nhớ được các bước sử dụng từng lệnh vẽ và hiệu chỉnh 
5.2.1.2. Thực hiện thành thạo từng lệnh 

5.2.2. Vẽ những hình đơn giản 
5.2.2.1. Vận dụng các lệnh vẽ và hiệu chỉnh thực hiện vẽ những hình đơn giản 
5.2.2.2. Thực hiện thành thạo vẽ tạo khung tên các khổ giấy cơ bản A4, A3  

5.2.3. Vẽ mặt bằng đơn giản của 1 công trình nhà dân dụng 
5.2.3.1. Hiểu được các trình tự khi vẽ 1 mặt bằng nhà dân dụng 
5.2.3.2. Vận dụng kiến thức lý thuyết thực hiện vẽ 1 mặt bằng đơn giản 
5.2.3.3. Phân tích được cách vẽ hợp lý giúp rút ngắn thời gian vẽ 

5.2.4. Vẽ một mặt cắt đơn giản của dầm hoặc móng đơn 
5.2.4.1. Hiểu được các trình tự khi vẽ 1 mặt cắt đơn giản 
5.2.4.2. Vận dụng kiến thức lý thuyết thực hiện vẽ 1 mặt cắt đơn giản 
5.2.4.3. Phân tích được cách vẽ hợp lý giúp rút ngắn thời gian vẽ 

5.3. Thái độ 
5.3.1. Tích cực học tập nghiên cứu khoa học 
5.3.2. Hứng thú, say mê trong công việc học tập 

5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
5.4.1. Hình thành năng lực tự nghiên cứu 
5.4.2. Hình thành năng lực tự đánh giá kết quả khi thực hành thực tập 
5.4.3. Có trách nhiệm với các sản phẩm hoàn thành được trong quá trình thực tập 

6. Nội dung chi tiết học phần  
Chương 1: Giới thiệu chung về AutoCad 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 
1.1. Khởi động Autocad 2007 
1.2. Tắt (close) chương trình Autocad 
1.3. Các lệnh về file 
1.4. Các thang lệnh chính 
1.5. Hệ tọa độ 
1.6. Các cách vào lệnh trong Autocad 

5.1.1.1 
 

5.1.1.2 
 

5.1.1.3 
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1.7. Chức năng một số phím đặc biệt 
1.8. Chức năng của các phím chuột. 
1.9. Các phương thức truy bắt điểm đối tượng 

 
 

Chương 2: Các lệnh vẽ 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

2.1. Thanh công cụ vẽ 
2.2. Các lệnh vẽ cơ bản 

5.1.2.1 
5.1.2.2 
5.1.2.3 
5.2.1.1 
5.2.1.2 

Chương 3: Các lệnh hiệu chỉnh 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

3.1. Thanh lệnh hiệu chỉnh 
3.2. Các cách chọn đối tượng 
3.3. Các lệnh hiệu chỉnh 

5..1.3.1 
5.1.3.2 
5.1.3.3 
5.2.1.1 
5.2.1.2 

 Chương 4: Lệnh định dạng 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

4.1. Thanh công cụ định dạng 
4.2. Quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét vẽ mẫu 
4.3. Định dạng text 
4.4. Định dạng đường kích thước Dimension 

5.1.4.1 
5.1.4.2 
5.1.4.3 
5.2.2.1 
5.2.2.2 

Chương 5: Ghi chữ, vẽ đường kích thước và ghi chú bản vẽ 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

5.1. Ghi chữ trên bản vẽ 
5.2. Vẽ đường kích thước (Dimension) 
5.3. Vẽ nhiều tỉ lệ trong Autocad 

5.1.5.1 
5.1.5.2 
5.1.5.3 
5.2.3.1 
5.2.3.2 
5.2.3.3 

Chương 6: In trong AutoCad 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

6.1. Các bước thiết lập trang in 
6.2. Tạo file pdf trên máy in ảo 

5.1.6.1 
5.1.6.2 
5.1.6.3 
5.2.4.1 
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5.2.4.2 
5.2.4.3 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1. Phương pháp giảng dạy 
 Dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung học phần và trình độ của sinh viên cũng như điều 
kiện dạy học, giảng viên sử dụng và kết hợp một số phương pháp sau:  
 -  Phương pháp diễn giảng trình chiếu đối cơ sở lý thuyết 
 -  Phương pháp thực hành mẫu đối với từng lệnh trong Autocad và ví dụ cụ thể 
 -  Phương pháp giải quyết vấn đề: nêu câu hỏi và cho sinh viên thảo luận 
 - Phương pháp thực hành theo tình huống: nêu tình huống và cho sinh viên thực hành 
giải quyết trên máy tính. 
 Ngoài ra đối với phần tự nghiên cứ sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
hoặc gián tiếp qua điện thoại cũng như email 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp Tự  
nghiên 

cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 
Thực hành 

TT 
Chương 1 0 0 0 4 8 12 
Chương 2 0 0 0 12 24 36 
Chương 3 0 0 0 12 24 36 
Chương 4 0 0 0 12 24 36 
Chương 5 0 0 0 12 24 36 
Chương 6 0 0 0 8 16 24 

Tổng 0 0 0 60 120 180 

7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng, máy tính (phục vụ cho sinh viên thực hành) 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

-  Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh Phương pháp Trọng số Mục tiêu 
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giá đánh giá (%) 
1 
 

Điểm chuyên cần 
Điểm danh 5 5.3, 5.4 

 Tác phong 5 

2 Kiểm tra giữa kỳ 
Thực hành 

trên máy tính 
40 5.1, 5.2 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Thực hành 

trên máy tính  
50 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 10% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 40% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

[1] Vũ Thanh Phong Tập bài giảng    X  

[2] 
PGS.TS Nguyễn 

Hữu Lộc 
Sử dụng Autocad 

2007 
2010 

Tổng 
hợp 

TPHCM 

Thư 
viện 

 X 

[3] 
Mai Hoàng Long, 
Trần Thanh Hiếu 

Giáo trình 
Autocad 2D 

2015 
Xây 
dựng 

Thư 
viện 

 X 
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 
Chương 1: Giới 
thiệu chung về 

Autocad. 
 

0 4 

- Đọc trước chương 1 tập bài giảng 
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý 
thuyết và thực hành trên máy 
- Trực tiếp thực hành trên máy 
- Làm bài tập về nhà  

2 
Chương 2: Các 

lệnh vẽ 
 

0 4 

- Đọc trước chương 2 tập bài giảng 
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý 
thuyết và thực hành trên máy 
- Trực tiếp thực hành trên máy 
- Làm bài tập về nhà 

3 

Chương 3: 
Các lệnh hiệu 

chỉnh 
 

0 4 

- Đọc trước chương 3 tập bài giảng 
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý 
thuyết và thực hành trên máy 
- Trực tiếp thực hành trên máy 
- Làm bài tập về nhà 

 
4 

Chương 4: 
Lệnh định dạng 

 
0 12 

- Đọc trước chương 4 tập bài giảng 
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý 
thuyết và thực hành trên máy 
- Trực tiếp thực hành trên máy 
- Làm bài tập trên máy tại trường 

 
5 

Chương 5: 
Ghi chữ, vẽ 
đường kích 

thước và ghi chú 
trên bản vẽ 

 

0 12 

- Đọc trước chương 5 tập bài giảng 
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý 
thuyết và thực hành trên máy 
- Trực tiếp thực hành trên máy 
- Làm bài tập trên máy tại trường 

6 

Chương 6: In 
trong Autocad 

 
 

0 24 

- Đọc trước chương 6 tập bài giảng 
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý 
thuyết và thực hành trên máy 
- Trực tiếp thực hành trên máy 
- Làm bài tập trên máy tại trường 
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(53) Học phần: Tin học ứng dụng trong xây dựng (1,1) 
1. Tên học phần: Tin học ứng dụng trong xây dựng 

- Mã số học phần:  E27013  - Số tín chỉ học phần: 02  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết: 00 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp: 00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  60 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ Thuật Công Nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên:               Chức danh: Giảng viên, học vị:  
Email:     Điện thoại:  

4. Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ sở (LT+TH) 
5. Mục tiêu của học phần 
Sau khi học xong học phần Tin học ứng dụng trong xây dựng sinh viên sẽ được trang bị những 
những kiến thức và kỹ năng sau: 
5.1. Kiến thức 

5.1.1. Tổng quan 
5.1.1.1. Hiểu được quy trình thiết kế công trình xây dựng 
5.1.1.2. Hiểu được các phần mềm ứng dụng trong các giai đoạn thiết kế xây dựng 
5.1.1.3. Hiểu được nguyên lý tính toán, các tính năng, ưu và nhược điểm của phần mềm 

Etabs 
5.1.2. Giao diện và các thao tác cơ bản trong phần mềm etabs 

5.1.2.1. Phân biệt được các hệ trục tọa độ, đơn vị sử dụng trong phần mềm  
5.1.2.2. Hiểu được chức năng và cách sử dụng của các menu và các nút lệnh trong phần 

mềm 
5.1.3. Thiết kế kết cấu nhà thấp tầng bằng phần mềm etabs 

5.1.3.1. Tính toán được giá trị các loại tải trọng tác dụng lên công trình thấp tầng 
5.1.3.2. Hiểu được trình tự và các chức năng trong Etabs để mô hình hóa được kết cấu 

công trình nhà thấp tầng 
5.1.4. Thiết kế kết cấu nhà cao tầng bằng phần mềm Etabs 

5.1.4.1. Tính toán được giá trị các loại tải trọng tác dụng lên công trình cao tầng 
5.1.4.2. Hiểu được trình tự và các chức năng trong Etabs để mô hình hóa được kết cấu 

công trình nhà cao tầng 
5.1.5. Thiết kế kết cấu công trình thép bằng phần mềm Etabs 

5.1.5.1. Tính toán được giá trị các loại tải trọng tác dụng lên công trình thép 
5.1.5.2. Hiểu được trình tự và các chức năng trong Etabs để mô hình hóa được kết cấu 

công trình thép 
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5.2. Kỹ năng 
5.2.1. Sử dụng các lệnh mô hình hóa công trình 

5.2.1.1. Nhớ được các bước sử dụng từng lệnh mô hình hóa 
5.2.1.2. Thực hiện thành thạo từng lệnh 

5.2.2. Mô hình hóa công trình thấp tầng 
5.2.2.1. Vận dụng các lệnh vẽ và hiệu chỉnh thực hiện mô hình hóa công trình thấp tầng   
5.2.2.2. Thực hiện trích xuất nội lực của công trình 

5.2.3. Mô hình hóa công trình cao tầng 
5.2.3.1. Vận dụng các lệnh vẽ và hiệu chỉnh thực hiện mô hình hóa công trình cao tầng 
5.2.3.2. Thực hiện trích xuất nội lực của công trình 
5.2.3.3. Thực hiện trích xuất chu kì dao động 

5.2.4. Mô hình hóa công trình thép 
5.2.4.1. Vận dụng các lệnh vẽ và hiệu chỉnh thực hiện mô hình hóa công trình thép 
5.2.4.2. Thực hiện trích xuất nội lực của công trình 
5.2.4.3. Thực hiện kiểm tra tiết diện phù hợp 

5.3. Thái độ 
5.3.1. Tích cực học tập nghiên cứu khoa học 
5.3.2. Hứng thú, say mê trong công việc học tập 

5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
5.4.1. Hình thành năng lực tự nghiên cứu 
5.4.2. Hình thành năng lực tự đánh giá kết quả khi xây dựng mô hình 
5.4.3. Có trách nhiệm với các công trình được thiết kế dựa trên mô hình hóa bằng Etabs 

6. Nội dung chi tiết học phần  
Chương 1: Tổng quan 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 
1.1. Tổng quan về công tác thiết kế xây dựng 
1.2. Tổng quan về ứng dụng tin học trong thiết kế xây 
dựng 
1.3. Tổng quan về phần mềm Etabs 

5.1.1.1 
5.1.1.2 
5.1.1.3 

Chương 2: Giao diện và các thao tác cơ bản trong phần mềm Etabs 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

2.1. Hệ trục tọa độ, đơn vị trong phần mềm Etabs 
2.2. Các menu và toolbar trong phần mềm Etabs 
2.3. Các thao tác cơ bản trong phần mềm Etabs 

5.1.2.1; 5.1.2.2 
5.2.1.1; 5.2.1.2 

Chương 3: Thiết kế kết cấu nhà thấp tầng bằng phần mềm Etabs 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 
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3.1. Tải trọng tác dụng lên công trình thấp tầng 
3.2. Mô hình hóa kết cấu công trình 
3.3. Xử lý kết quả tính toán 
3.4. Thiết kế cốt thép theo tiêu chuẩn Việt Nam 

5.1.3.1 
5.1.3.2 
5.2.2.1 
5.2.2.2 

  Chương 4: Thiết kế kết cấu nhà cao tầng bằng phần mềm Etabs 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

4.1. Tải trọng tác dụng lên công trình cao tầng 
4.2. Mô hình hóa kết cấu công trình 
4.3. Xử lý kết quả tính toán 
4.4. Thiết kế cốt thép theo tiêu chuẩn Việt Nam 

5.1.4.1; 5.1.4.2 
5.2.3.1; 5.2.3.2 

5.2.3.3 

Chương 5: Thiết kế công trình thép bằng phần mềm Etabs 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

5.1. Tải trọng tác dụng lên công trình thép 
5.2. Mô hình hóa kết cấu công trình 
5.3. Xử lý kết quả tính toán 
5.4. Kiểm tra và thiết kế tiết diện 

5.1.5.1; 5.1.5.2 
5.2.4.1; 5.2.4.2 

5.2.4.3 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1. Phương pháp giảng dạy 
 Dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung học phần và trình độ của sinh viên cũng như điều 
kiện dạy học, giảng viên sử dụng và kết hợp một số phương pháp sau:  
 -  Phương pháp diễn giảng trình chiếu đối cơ sở lý thuyết 
 -  Phương pháp thực hành mẫu đối với từng lệnh trong Etabs và ví dụ cụ thể 
 -  Phương pháp giải quyết vấn đề: nêu câu hỏi và cho sinh viên thảo luận 
 - Phương pháp thực hành theo tình huống: nêu tình huống và cho sinh viên thực hành 
giải quyết trên máy tính. 
 Ngoài ra đối với phần tự nghiên cứ sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
hoặc gián tiếp qua điện thoại cũng như email 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Tự  

nghiên 
cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành 
TT 

Chương 1 0 0 0 4 8 12 
Chương 2 0 0 0 4 8 12 
Chương 3 0 0 0 20 40 60 
Chương 4 0 0 0 20 40 60 
Chương 5 0 0 0 12 24 36 

Tổng 0 0 0 60 60 180 
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7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng, máy tính (phục vụ cho sinh viên thực hành) 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

-  Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần 
Điểm danh 5 

5.3, 5.4 
Tác phong 5 

2 Kiểm tra giữa kỳ 
Thực hành 

trên máy tính 
40 

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 
5.4 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Thực hành 

trên máy tính  
50 5.1.4, 5.1.5, 5.2.3, 5.2.4, 5.4 

Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 10% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 40% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 
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10. Tài liệu học tập 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 
Chương 1: Tổng 

quan 
 

0 4 

- Đọc trước chương 1 tài liệu [1] 
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý 
thuyết và thực hành trên máy 
- Trực tiếp thực hành trên máy 
- Làm bài tập về nhà  

2 

Chương 2: Giao 
diện và các thao 
tác cơ bản trong 
phần mềm Etabs 

 

0 4 

- Đọc trước chương 2 tài liệu [1] 
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý 
thuyết và thực hành trên máy 
- Trực tiếp thực hành trên máy 
- Làm bài tập về nhà 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

[1] 
Nguyễn Khánh 

Hùng 

Thiết kế kết cấu nhà 
cao tầng bằng Etabs 
9.0.4 

2007 
NXB 

thống kê 
Thư 
viện 

X  

[2] 
Trần Hành 

Nguyễn Khánh 
Hùng 

Ứng dụng Etabs và 
Safe trong thiết kế 
kết cấu công trình 

2011 
NXB lao 

động 
Thư 
viện 

 X 

[3] 
Bộ xây dựng 

 

TCVN 2737-1995: 
Tải trọng và tác 

động – Tiêu chuẩn 
thiết kế 

1995 
NXB 

xây dựng 
Thư 
viện 

 X 

[4] Bộ xây dựng 
TCVN 9386-2012: 
Thiết kế công trình 

chịu động đất 
2012 

NXB 
xây dựng 

Thư 
viện 

 X 

[5] Bộ xây dựng 

TCXD 229-1999: 
Chỉ dẫn thành phần 
động của tải trọng 

gió 

1999 
NXB 

xây dựng 
Thư 
viện 

 X 



338 

3 

Chương 3: 
Thiết kế kết cấu 

nhà thấp tầng 
bằng phần mềm 

Etabs 
 

0 20 

- Đọc trước chương 3 tài liệu [1], và tài liệu 
[2], [3] 
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý 
thuyết và thực hành trên máy 
- Trực tiếp thực hành trên máy 
- Làm bài tập về nhà 

 
4 

Chương 4: 
Thiết kế kết cấu 

nhà cao tầng 
bằng phần mềm 

Etabs 
 

0 20 

- Đọc trước chương 4 tài liệu [1], và tài liệu 
[2], [3], [4], [5] 
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý 
thuyết và thực hành trên máy 
- Trực tiếp thực hành trên máy 
- Làm bài tập trên máy tại trường 

 
5 

Chương 5: 
Thiết kế kết cấu 
công trình thép 
bằng phần mềm 

Etabs 
 

0 12 

- Đọc trước chương 5 tài liệu [1] và tài liệu 
[2], [3], [4], [5] 
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý 
thuyết và thực hành trên máy 
- Trực tiếp thực hành trên máy 
- Làm bài tập trên máy tại trường 
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(54) Học phần: Dự toán (1,1) 
 
1. Tên học phần: Dự toán  

   (Estimates) 
- Mã số học phần: E07016       - Số tín chỉ học phần:  02 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp: 30 tiết 
+ Thảo luận:     0 tiết 
+ Thực hành, thực tập :            0  tiết 
+ Tự nghiên cứu:  90 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ thuật-Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: Vũ Thanh Phong            Chức danh: Giảng viên, học vị: Thạc sĩ 
Email: vtphong@vnkgu.edu.vn             Điện thoại: 0907242502 

4. Điều kiện tiên quyết: Không 
5. Mục tiêu 

Mục tiêu chính là trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trong việc thực hiện đọc 
bản vẽ và đo bốc khối lượng công việc, áp dụng định mức, đơn giá vật liệu, nhân công, máy 
thi công để tính dự toán xây dựng toàn bộ công trình. 
5.1. Kiến thức:  

- Sau khi học xong họp phần này  sinh viên có được kiến thức: 
+ Đọc bản vẽ chính xác và vận dụng vào việc tính toán khối lượng dự toán từng công 

việc trong toàn bộ công trình  
+ Phân tích chính xác từng công việc theo tiến độ và quy trình thi công từ móng đến 

mái. 
5.1.1 Khái niệm dự toán xây dựng cơ bản   

 5.1.1.1 Hiểu được khái niệm về dự toán của một dự án 
 5.1.1.2 Hiểu được khái niệm dự toán hạng mục công trình 

5.1.1.3 Hiểu được vai trò, tác dụng của dự toán trong xây dựng 
5.1.2 Tiên lượng 
5.1.2.1 Hiểu được một số khái niệm chung về tiên lượng, các lưu ý cần thiết khi tính 

tiên lượng 
5.1.2.2 Hiểu, và tính được tiên lượng của một số công tác chính trong xây dựng: công 

tác đất, công tác đóng cọc và khoan cọc, công tác cốt thép, công tác bê tong, công tác nề, công 
tác mộc, công tác hoàn thiện 

5.1.3 Dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công 
 5.1.3.1 Vai trò dự toán vật liệu-nhân công-máy thi công 
 5.1.3.2 Định mức dự toán xây dựng cơ bản 
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 5.1.3.3 Tính toán nhu cầu vật liệu-nhân công-máy thi công 
5.1.4 Lập dự toán công trình 
5.1.4.1 Nắm được các căn cứ để lập dự toán công trình: đơn giá xây dựng cơ bản, Giá 

tính theo diện tích, Định mức chi phí, lệ phí tính theo tỉ lệ.v.v 
5.1.4.2. Nắm được phương pháp lập dự toán công trình: phương pháp lập tổng dự toán, 

Phương pháp lập dự toán xây lắp  chi tiết các hạng mục công trình 
5.1.5 Thanh quyết toán khối lượng hoàn thành 
5.1.5.1 Nắm được cách lập và tính bảng thanh toán công trình theo từng giai đoạn thi 

công 
5.1.5.2 Nắm được cách lập và tính bảng thanh quyết toán khối lượng hoàn thành công 

trình. 
Chương 6: Bài tập tổng hợp và Thực hành trên phần mềm  

Hiểu và thực hành tính dự toán trên phần mềm máy tính. 
5.2. Kỹ năng:  
5.2.1. Kỹ năng cứng:  

5.2.1.1 Tiên lượng 
Dựa và bản vẽ thiết kế, đo bóc khối lượng và tính được tiên lượng của một số công tác 

chính trong xây dựng: công tác đất, công tác đóng cọc và khoan cọc, công tác cốt thép, công 
tác bê tong, công tác nề, công tác mộc, công tác hoàn thiện 

5.2.1.2 Dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công 
Sử dụng và tra được định mức hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công 
Căn cứ vào bảng tiên lượng và định mức hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công để 

tính được nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công cho từng công việc. 
5.2.1.3 Lập dự toán công trình 
- Tra được đơn giá xây dựng cơ bản, tính giá theo diện tích sàn, tra được định mức chi 

phí, lệ phí tính theo tỉ lệ.v.v 
- Lập được dự toán công trình: tổng dự toán, dự toán xây lắp  chi tiết các hạng mục 

công trình 
5.2.1.4 Thanh quyết toán khối lượng hoàn thành 
- Lập và tính được bảng thanh toán công trình theo từng giai đoạn thi công 
- Lập và tính được bảng thanh quyết toán khối lượng hoàn thành công trình. 
- Lập được dự toán xây dựng trên phần mềm máy tính. 

5.2.2. Kỹ năng mềm:  
- Phát triển kỹ năng làm việc độc lập của sinh viên 
- Phát triển kỹ năng tìm tài liệu, học tập nâng cao, tự nghiên cứu, vận dụng, sang tạo 

của sinh viên 
5.3. Thái độ:  

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu 
5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Phát triển năng lực làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm của sinh viên 
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- Nâng cao năng lực tự tìm hiểu, tự chủ, nâng cao trình độ của sinh viên trong tương 
lai. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

 Chương 1: Khái niệm dự toán xây dựng cơ bản 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

1.1 Tổng dự toán 5.1.1; 5.2 ; 5.3; 5.4 
1.2 Dự toán hạng mục công trình 
1.3 Vai trò, tác dụng của giá trị dự toán 

Chương 2: Tiên Lượng 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

2.1 Một số điểm chung 
     2.1.1 Khái niệm 
     2.2.2 Một số điểm cần chú ý khi tính tiên lượng 
     2.2.3 Ví dụ 

5.1.2; 5.2 ; 5.3; 5.4 

2.2 Cách tính tiên lượng một số loại công tác xây lắp 
      2.2.1 Công tác đất 
      2.2.2 Công tác đóng cọc và khoan cọc 
      2.2.3 Công tác cốt thép 
      2.2.4 Công tác bê tông 
      2.2.5 Công tác nề (xây, trát, láng, lát, ốp) 
      2.2.5 Công tác mộc (cửa, ván khuôn, trần, vì kèo) 
      2.2.6 Công tác hoàn thiện (lợp mái, bả mát tít, sơn, 
vôi) 

Chương 3: Dự toán về nhu cầu vật liệu – nhân công 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

3.1 Vai trò dự toán vật liệu-nhân công-máy thi công 5.1.3; 5.2 ; 5.3; 5.4 
3.2 Định mức dự toán xây dựng cơ bản 
3.3 Tính toán nhu cầu vật liệu-nhân công-máy thi công 
    3.3.1 Xác định nhu cầu vật liệu-nhân công-máy thi 
công  
     3.3.2. Tổng hợp nhu cầu vật liệu-nhân công-máy thi 
công 

Chương 4: Lập dự toán công trình 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

4.1 Các căn cứ để lập dự toán công trình 
    4.1.1 Đơn giá xây dựng cơ bản 
    4.1.2 Giá tính theo một đơn vị diện tích 
    4.1.3 Định mức các chi phí lệ phí tính theo tỷ lệ 

5.1.4; 5.2 ; 5.3; 5.4 
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4.2. Phương pháp lập dự toán công trình 
     4.2.1 Phương pháp lập tổng dự toán 
     4.2.2 Phương pháp lập dự toán xây lắp  chi tiết các 
hạng mục công trình 
4.3 Bài tập 

Chương 5: Thanh quyết toán khối lượng hoàn thành 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

5.1 Thanh toán  5.1.5; 5.2 ; 5.3; 5.4 
5.2 Quyết toán  
5.3 Giá tính theo 1 đơn vị diện tích 

Chương 6: Bài tập tổng hợp và Thực hành trên phần mềm  
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

6.1 Lập bảng dự toán cho công trình tầng 1, 2 
6.2. Lập dự toán trên phần mềm  

5.1; 5.2 ; 5.3; 5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1 Phương pháp giảng dạy:  
+ Lý thuyết: Thuyết trình, kết hợp đặt câu hỏi 
+ Thực hành: Thị phạm, hướng dẫn trực tiếp cho sinh viên 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Tự  

nghiên 
cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành 
TT 

Chương 1 1 0 0 0 2 3 
Chương 2 2 0 0 0 4 6 
Chương 3 3 0 0 0 6 9 
Chương 4 6 0 0 0 12 18 
Chương 5 2 0 0 5 14 21 
Chương 6 1 0 0 25 52 78 

Tổng 15 0 0 30 90 135 
7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng, phòng máy tính có cài đặt chương trình dự toán. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
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- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 
hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần 
Điểm danh 10 Đánh giá tính chuyên cần, tích 

cực và thái độ trong học tập 
 Tác phong 10 

2 Kiểm tra giữa kỳ Chấm kiểm tra 30 
Đánh giá mức độ hiểu bài và 

kiến thức về môn học của sinh 
viên, kỹ năng lập dự toán 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Chấm thi  50 

Đánh giá mức độ hiểu bài và 
kiến thức về môn học của sinh 

viên, kỹ năng lập dự toán 
Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Học Tham 
khảo 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 
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[1] Bộ xây dựng Giáo trình dự 
toán xây dựng 
cơ bản (bxd) 

2013 Xây dựng Thư viện x  

[2] Bộ xây dựng Giáo trình đỊnh 
mức, đơn giá 
dự toán xây 
dựng cơ bản 

(bxd) 

2010 Xây dựng Thư viện x  

[3] TS. Bùi Mạnh 
Hùng 

Phương pháp 
đo bóc khối 

lượng và tính 
dự toán công 

trình xây dựng 

2014 Xây dựng Thư viện x  

[4] Nguyễn Thu 
Dung 

Giáo trình dự 
toán xây dựng 

cơ bản 

2007 Xây dựng Thư viện x  

[5] Bộ xây dựng Giáo trình Dự 
toán xây dựng 

cơ bản 

2007 Xây dựng Thư viện  x 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1 
 

1  

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ 1.1 đến 1.5. 
+Chuẩn bị một số câu hỏi thảo luận về vấn 
đề 1.1, 1.2 
+Tham khảo tài liệu [2]: mục 1.3 trang 14-
15 

2 Chương 2 
 

2  

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ 2.1 đến 2.6 
+ Tài liệu [2] từ 5.1-5.5 
+Ôn lại nội dung đã học ở chương 1 
-Chuẩn bị câu hỏi thảo luận chương 2 

3 Chương 3 
 3  

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ 3.1 đến 3.4;  
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận chương 3 

4 Chương 4. 
6  

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ mục 4.1 đến 4.4 
của Chương 4  
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+Xem lại nội dung chương 3  
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận chương 4 

5 Chương 5 
 

2 5 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ 5.1 đến 5.4; 
+Xem lại nội dung chương 4 đã học; 
-Chuẩn bị câu hỏi thảo luận chương 5 

6 Chương 6 

1 25 

-Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [3]: nội dung từ 5.1 đến 5.4; 
+Xem lại nội dung chương 4 đã học; 
-Chuẩn bị câu hỏi thảo luận chương 5 
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(55) Học phần: Nhà cao tầng (2,0) 
1. Tên học phần: Nhà cao tầng  

(High-rise building structures) 
- Mã số học phần: E27010        - Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần:  

+ Nghe giảng lý thuyết: 20 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp: 10 tiết 
+ Thảo luận:   0 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  0 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Khoa/ Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên: Bùi Kiến An  Chức danh, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 
Khoa/Viện: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 
Email:  bkan@vnkgu.edu.vn Điện thoại: 02973.629678  

4. Điều kiện tiên quyết: E27001 – Kết cấu bê tông cốt thép 2 
5. Mục tiêu của học phần: 
Là môn học chuyên ngành, nhằm cung cấp và trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để thiết 
kế, phân tích kết cấu Nhà cao tầng. 
5.1. Kiến thức:  
5.1.1. Tổng quan nhà cao tầng 
5.1.1.1. Hiểu rõ khái niệm và lịch sử phát triển nhà cao tầng ở Việt Nam và trên thế giới. 
5.1.1.2. Hiểu và phân loại nhà cao tầng; trình bày được các đặc điểm và yếu tố ảnh hưởng của 
nhà cao tầng đến sự phát triển của xã hội. 
5.1.2. Hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng 
5.1.2.1. Hiểu và giải thích được đặc điểm chịu lực, đặc điểm vật liệu của nhà cao tầng. 
5.1.2.2. Mô tả các loại kết cấu chịu lực được sử dụng cho nhà cao tầng. 
5.1.2.3. Hiểu và trình bày được các nguyên tắc về kiến trúc và kết cấu để lựa chọn hệ kết cấu 
chịu lực cho nhà cao tầng. 
5.1.2.4. Hiểu và trình bày được sơ đồ làm việc; các cơ sở dùng để tính toán và thiết kế nhà cao 
tầng. 
5.1.3. Tải trọng tác động lên nhà cao tầng 
5.1.3.1. Xác định được sơ bộ kích thước tiết diện và tính toán được tải trọng đứng tác dụng lên 
hệ kết cấu nhà cao tầng. 
5.1.3.2. Phân tích được dao động riêng và các dạng dao động chính của nhà cao tầng. 
5.1.3.3. Xác định và tính toán được tải trọng gió tĩnh và gió động tác dụng vào hệ khung kết 
cấu. 
5.1.3.4. Xác định và nắm được các phương pháp tính toán tải động đất cho nhà cao tầng. 
5.1.3.5. Tính toán được tải trọng động đất tác dụng vào nhà cao tầng bê tông cốt thép. 
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5.1.3.6. Hiểu rõ và tổ hợp được tải trọng trong nhà cao tầng. 
5.1.4. Tính toán kết cấu nhà cao tầng 
5.1.4.1. Trình bày được các giả thiết tính toán, sơ đồ tính toán và phương pháp tính toán nội 
lực cho hệ kết cấu nhà cao tầng. 
5.1.4.2. Hiểu và xác định được nội lực vách cứng, nhà cao tầng. 
5.1.4.3. Tính toán và bố trí cốt thép cho các cấu kiện chịu lực nhà cao tầng. 
5.1.5. Kiểm tra sự làm việc của nhà cao tầng 
5.1.5.1. Hiểu và mô tả cách kiểm tra ổn định tổng thể cho nhà cao tầng. 
5.1.5.2. Kiểm tra được gia tốc dao động công trình. 
5.1.5.3. Kiểm tra được chuyển vị ngang của nhà cao tầng. 
5.1.5.4. Xác định và kiểm tra được độ nghiêng, lệch của nhà cao tầng. 
5.1.6. Nguyên tắc kiểm tra bền và cấu tạo kết cấu chịu lực 
5.1.6.1. Hiểu và trình bày các nguyên tắc chung về cấu tạo kết cấu. 
5.1.6.2. Thiết kế được cốt thép cho dầm bê tông cốt thép. 
5.1.6.3. Thiết kế được cốt thép cho cột bê tông cốt thép. 
5.1.6.4. Thiết kế được cốt thép cho nút khung bê tông cốt thép toàn khối. 
5.1.6.5. Thiết kế được cốt thép cho vách cứng và lõi cứng bê tông cốt thép. 
5.1.6.6. Hiểu rõ nguyên tắc và vận dụng nối cốt thép. 
5.2. Kỹ năng:  
5.2.1. Kỹ năng cứng 
5.2.1.1. Có khả năng phân tích đặc điểm công trình, điều kiện thi công, từ đó lựa chọn phương 
án kết cấu phù hợp cho nhà cao tầng. 
5.2.1.2. Có khả năng tính toán, thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép toàn khối trong hệ kết 
cấu nhà cao tầng. 
5.2.1.3. Có khả năng kiểm tra ổn định cho nhà cao tầng. 
5.2.2. Kỹ năng mềm 
5.2.2.1. Có khả năng ứng dụng phần mềm phần tử hữu hạn để hỗ trợ tính toán kết cấu. 
5.2.2.2. Hiểu rõ và có khả năng bố trí cốt thép cho các cấu kiện bê tông cốt thép. 
5.3. Thái độ:  
- Yêu thích và ý thức được nhiệm vụ của bản thân với môn học, ngành học;  
- Lễ phép và tôn trọng thầy cô giáo, giúp đỡ các bạn trong lớp; 
- Khả năng làm việc nhóm tốt. 
5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Nhận thức trách nhiệm của bản thân với nghề nghiệp và xã hội. 
- Khả năng nâng cao nghề nghiệp chuyên môn của bản thân. 
- Xử lý được các tình huống xảy ra trong chuyên môn một cách nhanh gọn và hiệu quả. 
6. Nội dung chi tiết học phần  
 Vấn đề 1: Tổng quan nhà cao tầng 

Nội dung Mục tiêu dạy - học 
1.1.Khái niệm nhà cao tầng 5.1.1.1 ; 5.1.1.2 ;  
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1.2.Lịch sử phát triển 5.2.1 ; 5.2.2 ;  
5.3 ; 5.4 1.3.Phân loại nhà cao tầng 

Vấn đề 2: Hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

2.1.Khái niệm về hệ kết cấu chịu lực 5.1.2.1 ; 5.1.2.2 ; 
5.1.2.3; 5.1.2.4 ;  
5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4 
 

2.2.Nguyên tắc lựa chọn hệ kết cấu chịu lực 
2.3.Sơ đồ làm việc nhà cao tầng 
2.4.Tầng hầm 
2.5.Cơ sở thiết kế nhà cao tầng 

Vấn đề 3: Tải trọng tác động lên kết cấu nhà cao tầng 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

3.1.Tải trọng đứng 5.1.3.1 ; 5.1.3.2 ; 5.1.3.3 
; 5.1.3.4 ; 5.1.3.5 ; 
5.1.3.6 ;  
5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4 

3.1.Dao động riêng của hệ nhiều bậc tự do 
3.3.Tải trọng gió tĩnh và gió động 
3.4.Tải trọng động đất 
3.5.Tổ hợp tải trọng 
3.6.Các hiệu ứng bậc 2 

Vấn đề 4: Tính toán kết cấu nhà cao tầng 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

4.1.Nguyên tắc chung 5.1.4.1 ; 5.1.4.2 ; 5.1.4.3 
;  
5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4 

4.2.Các tiết diện tính toán và tổ hợp nội lực 
4.3.Tính toán các tiết diện ngang 

Vấn đề 5: Kiểm tra sự làm việc của nhà cao tầng 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

5.1.Kiểm tra ổn định tổng thể 5.1.5.1 ; 5.1.5.2 ; 5.1.5.3 
; 5.1.5.4 ;  
5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4 

5.2.Kiểm tra gia tốc dao động 
5.3.Xác định chuyển vị của nhà cao tầng 
5.4.Xác định độ nghiêng, lệch của nhà cao tầng 
5.5.Kiểm tra ổn định nghiêng lật của công trình 

Vấn đề 6: Nguyên tắc cấu tạo kết cấu chịu lực 
Nội dung Mục tiêu dạy - học 

6.1.Cấu tạo cốt thép dầm 5.1.6.1 ; 5.1.6.2 ; 5.1.6.3 
; 5.1.6.4 ; 5.1.6.5 ; 
5.1.6.6 ;  
5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.4 

6.2.Cấu tạo cốt thép cột 
6.3.Cấu tạo cốt thép nút khung 
6.4.Cấu tạo cốt thép vách cứng và lõi cứng 
6.5.Nối cốt thép 

7. Hình thức tổ chức dạy - học 
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7.1. Phương pháp giảng dạy 
Dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung học phần và trình độ của sinh viên cũng như điều kiện dạy 
học, giảng viên sử dụng và kết hợp một số phương pháp sau:  

- Phương pháp diễn giảng trình chiếu đối với cơ sở lý thuyết; 
- Phương pháp giải quyết vấn đề: nêu câu hỏi, cho sinh viên thảo luận kết hợp với giải 

quyết những vấn đề thực tế về thiết kế kết cấu. 
- Phương pháp thảo luận nhóm theo tình huống: nêu tình huống và cho sinh viên thực 

hành giải quyết. 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, thực 
tập 

Tự  
nghiên 

cứu 
Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 
luận 

Vấn đề 1 02 00 0 0 05 07 
Vấn đề 2 05 02 0 0 15 22 
Vấn đề 3 05 02 0 0 15 22 
Vấn đề 4 04 02 0 0 10 16 
Vấn đề 5 02 02 0 0 10 14 
Vấn đề 6 02 02 0 0 05 09 

Tổng 20 10 0 0 60 90 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

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

- Phòng học rộng rãi thoáng mát 
- Máy chiếu, micro; 
- Tài liệu học do giảng viên đảm nhiệm và các tài liệu liên quan đến môn học. 

8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 
- Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ trên 80%.  
- Có tài liệu tham khảo. 
- Hoàn thành bài tập đầy đủ, đúng theo yêu cầu của giảng viên phụ trách; 
- Đối với trường hợp sinh viên gặp vấn đề tạm thời không hoàn thành đúng tiến độ thì 

tùy theo mức độ bài tập, thời hạn nộp bài do giảng viên phụ trách xem xét và sắp xếp. 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 

9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị 
bài tốt, tích cực thảo luận. 

Quan sát, điểm 
danh 

10 
5.1; 5.2; 
5.3; 5.4 

2 Hoạt động nhóm (HĐN) Trình bày trên 10 5.1; 5.2; 
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lớp 5.3; 5.4 

3 Kiểm tra giữa kỳ (KT) Thi viết, tự luận 30 
5.1; 5.2; 
5.3; 5.4 

4 Thi kết thúc học phần (THP) Thi viết, tự luận 50 
5.1; 5.2; 
5.3; 5.4 

ĐHP = TGH × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + THP× tr.số. 
ĐQT = TGH × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số. 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:  
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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

với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 
Trường. 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

 Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
 Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
 Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 
 Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
 Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 
 Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Không đạt 
 Kém < 4,0 F 0 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 
Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Học Tham 
khảo 

[1] Bùi Kiến An 
Tập bài giảng Nhà cao 

tầng 
2019  Thư viện X  

[2] 
Nguyễn Lê 

Ninh 
Kết cấu nhà bê tông 
cốt thép nhiều tầng 

2018 Xây dựng Thư viện X  

[3] 
PGS.TS 

Nguyễn tiến 
Chương 

Phân tích thiết kế kết 
cấu nhà cao tầng 

2015 Xây dựng Thư viện  X 

[4] 
PGS.TS. Lê 
Thanh Huấn 

Kết cấu nhà cao tầng 
bê tông cốt thép 

2007 Xây dựng Thư viện  X 
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[5] Võ Bá Tầm 
Nhà cao tầng Bê tông 

cốt thép 
2011 

Đại học 
Quốc gia 
TP. HCM 

Thư viện  X 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Vấn đề 1: Tổng quan nhà cao 
tầng 
4.1. Khái niệm nhà cao tầng  
4.2. Lịch sử phát triển 
4.3. Phân loại nhà cao tầng 

02 0 -Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 1 
- Chuẩn bị tài liệu liên quan đến 
chương học (nếu có). 
 

2 Vấn đề 2: Hệ kết cấu chịu lực 
nhà cao tầng 
5.1. Khái niệm về hệ kết cấu 

chịu lực 
5.2. Nguyên tắc lựa chọn hệ 

kết cấu chịu lực  
5.3. Kết cấu nhà cao tầng 
5.4. Sơ đồ làm việc nhà cao 

tầng 
5.5. Cơ sở thiết kế nhà cao 

tầng 

05 02 -Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 2 
- Làm bài tập về nhà và trên lớp 
 

3 Vấn đề 3: Tải trọng tác động 
lên kết cấu nhà cao tầng 
3.1. Tải trọng đứng 

 3.2. Dao động riêng của hệ 
nhiều bậc tự do  
3.3. Tải trọng gió tĩnh và gió 
động 
3.4. Tải trọng động đất 
3.5. Tổ hợp tải trọng 

 
 

05 

 
 

02 

-Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 3 
- Làm bài tập về nhà và trên lớp 
 

4 Vấn đề 4: Tính toán kết cấu 
nhà cao tầng 
4.1. Khái quát chung  
4.2. Xác định nội lực hệ vách 
cứng 
4.3. Xác định nội lực nhà cao 
tầng 

 
 

04 

 
 

02 

-Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 4 
- Làm bài tập về nhà và trên lớp 
 

5 Vấn đề 5: Kiểm tra sự làm việc   -Nghiên cứu trước: 
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của nhà cao tầng 
5.1. Kiểm tra ổn định tổng thể 
5.2. Kiểm tra gia tốc dao động 
5.3. Xác định chuyển vị của 
nhà cao tầng 
5.4. Xác định độ nghiêng, lệch 
của nhà cao tầng 
5.5. Xác định chuyển vị ngang 
của nhà cao tầng 

 
02 

 
02 

+ Xem trước tài liệu chương 5 
- Làm bài tập về nhà và trên lớp 
 

6 Vấn đề 6: Nguyên tắc kiểm tra 
bền và cấu tạo kết cấu chịu lực 
6.1. Nguyên tắc chung 
6.2. Các tiết diện tính toán và 
tổ hợp nội lực 
6.3. Kiểm tra các tiết diện 
ngang 
6.4. Cấu tạo cốt thép cấu kiện 
chịu lực 

02 02 -Nghiên cứu trước: 
+ Xem trước tài liệu chương 6 
- Làm bài tập về nhà và trên lớp 
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(56) Học phần: Kết cấu thép 2 (3,0) 
 
1. Tên học phần: Kết cấu thép 2  

(Steel structure 2)  
- Mã số học phần:  E27003  - Số tín chỉ học phần: 03  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết:  45 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  09 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   90 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ thuật công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: NGUYỄN THIỆN NHÂN Chức danh: Giảng viên, học vị: Thạc sĩ 
Email: ntnhan@vnkgu.edu.vn Điện thoại: 0918.946.181 

4. Điều kiện: Đã học Cơ học kết cấu và Sức bền vật liệu 
5. Mục tiêu của học phần 
 Học phần trang bị cho sinh viên phương pháp tính toán kết cấu đặc biệt khung nhà 
công nghiệp bằng thép. Giúp cho sinh viên hình thành những kỹ năng ban đầu để nghiên cứu 
chuyên sâu và biết cách cấu tạo, liên kết trong những trường hợp phức tạp 
 Sau khi học xong học phần Kết cấu thép 2 sinh viên có thể đạt được những kiến thức, 
kỹ năng, thái độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm cụ thể  như sau:   
5.1. Kiến thức 

5.1.1. Nhận biết được đặc điểm, công năng sử dụng, sơ đồ tính, kích thước và cấu tạo các 
hệ giằng của nhà công nghiệp 

5.1.2. Áp dụng được phương pháp tính các loại tải trọng tác dụng lên dàn và khung nhà 
công nghiệp 

5.1.3. Vận dụng được phương pháp tính toán nội lực khung và trích xuất được nội lực tính 
toán bằng phần mềm SAPs   

5.1.4. Áp dụng được phương pháp tính toán cột đặc và cột rỗng chịu tải lệch tâm. 
5.1.5. Áp dụng được cấu tạo và phương pháp tính toán các chi tiết nối cột 
5.1.6. Vận dụng được phương pháp tính toán nội lực dàn bằng phần mềm SAPs 
5.1.7. Sử dụng được phương pháp tính toán thanh dàn, mắt dàn và chi tiết nối cột 

5.2. Kỹ năng 
5.2.1. Thiết kế được sơ đồ tính khung ngang nhà công  nghiệp 
5.2.2. Tính toán được các loại tải trong thường gặp tác động lên dàn và khung nhà công 

nghiệp 
5.2.3. Thiết kế được mô hình nhà công nghiệp trên phần mềm SAPs và tính toán được nội 

lực. 
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5.2.4. Tinh toán được cột đặc và cột rỗng chịu tải lệch tâm 
5.2.5. Tính toán được các chi tiết nối cột trong nhà công nghiệp. 
5.2.6. Tính toán thành thạo nội lực dàn bằng phần mềm SAPs 
5.2.7. Thiết kế được thanh dàn, mắt dàn và chi tiết nối cột 

5.3. Thái độ 
5.3.1. Tích cức học tập nghiên cứu khoa học. 
5.3.2. Hứng thú, say mê trong công việc thiết kế kết cấu thép. 

5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
5.4.1. Hình thành năng lực tự nghiên cứu.  
5.4.2. Hình thành năng lực tự đánh giá kết quả thiết kế kết cấu thép 
5.4.3. Có trách nhiệm với các sản phẩm thiết kế và bảo vệ được kết quả thiết kế kết cấu 

thép. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Đại cương về nhà công nghiệp bằng thép. 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1.1. Đại cương về nhà công nghiệp 
1.2. Sơ đồ khung ngang và kết cấu của nhà công nghiệp 
1.3. Các kích thước chính của khung ngang 
1.4. Hệ giằng 

5.1.1; 5.2.1; 5.3; 5.4 
 

Chương 2: Tải trọng tác động 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

2.1. Tải trọng tác dụng lên dàn 
2.2. Tải trọng tác dụng lên khung 
2.3. Tải trọng gió tác dụng lên khung  

5.1.2;  5.2.2;  5.3; 5.4 

Chương 3: Nội lực và nội lực tính toán 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

3.1. Sơ đồ tính toán của khung 
3.2. Tính nội lực khung 
3.3. Xác định nội lực tính toán 

5.1.3;  5.2.3;  5.3; 5.4 

Chương 4: Thiết kế tiết diện cột 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

4.1. Chiều dài tính toán của cột 
4.2. Thiết kế tiết diện cột trên đặc 
4.3. Thiết kế tiết diện cột dưới rỗng 

5.1.4;  5.2.4;  5.3; 5.4 

Chương 5: Tính toán các chi tiết cột 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

5.1. Chi tiết nối cột 
5.2. Chi tiết vai cột 

5.1.5;  5.2.5;  5.3; 5.4 
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5.3. Chi tiết chân cột 
Chương 6:  Đại cương về dàn 

 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 
6.1. Khái quát về dàn 
6.2. Tải trọng tác động lên dàn 
6.3. Tính toán nội lực các thanh dàn 

5.1.6;  5.2.6;  5.3; 5.4 

Chương 7:  Thiết kế dàn 
 Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

7.1. Thiết kế tiết diện thanh dàn 
7.2. Tính toán mắt dàn 
7.3. Tính toán chi tiết liên kết với cột 

5.1.7;  5.2.7;  5.3; 5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
 7.1. Phương pháp giảng dạy 
Dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung học phần và trình độ của sinh viên cũng như điều kiện dạy 
học, giảng viên sử dụng và kết hợp một số phương pháp sau:  
 -  Phương pháp diễn giảng  
 -  Phương pháp đàm thoại 
 -  Phương pháp trực quan 
 7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Tự  

nghiên 
cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành 
TT 

Chương 1 3 0 0 0 6 9 
Chương 2 10 0 0 0 20 30 
Chương 3 3 0 0 0 6 9 
Chương 4 10 0 0 0 20 30 
Chương 5 7 0 0 0 14 21 
Chương 6 3 0 0 0 6 18 
Chương 7 9 0 0 0 18 27 

Tổng 45 0 0 0 90 135 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
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- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 
chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 

- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 
hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần Điểm danh 20 
5.3; 5.4 

 
2 Kiểm tra giữa kỳ Tự luận 30 5.1.4; 5.2.4; 

3 Thi kết thúc học 
phần 

Tự luận 50 5.1.5; 5.2.5; 5.1.7; 5.2.7 

Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 
Chương 1. Đại 
cương về nhà công 
nghiệp bằng thép 

3 0 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 1-18 

2 Chương 2. Tải 
trọng tác động 

10 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 19-53 
Tham khảo tài liệu [2] phần tải trọng và tác 
động 

3 
Chương 3. Nội lực 
và nội lực tính 
toán 

3 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 54-64 
- Tham khảo tài liệu [2][3] phần nội lực 
tính toán 

 
4 

Chương 4. Thiết 
kế tiết diện cột 

10 0 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 65-92 
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần cột thép 

 
5 

Chương 5. Tính 
toán các chi tiết 
cột 

7 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 93-121 
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần chi tiết 
cột 

 
6 

Chương 6. Đại 
cương về dàn 

3 0 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 122-140 
- Tham khảo tài liệu [2][5] phần dàn thép 

 
7 

Chương 7. Thiết 
kế dàn 

9 0 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 141-160 
- Tham khảo tài liệu [2][5] phần dàn thép 

 

[1] Nguyễn Thiện 
Nhân 

Tập bài giảng 
kết cấu thép 2 

2018  Thư 
viện 

X  

[2] Phạm văn Hội Kết cấu thép 2 2006 KH&KT Thư 
viện 

 X 

[3] Nguyễn Tiến Thu Kết cấu thép 2007 Xây 
dựng 

Thư 
viện 

 X 

[4] Trần Thi Thôn Bài tập thiết kế 
kết cấu thép 

2007 ĐHQG 
TPHCM 

Thư 
viện 

 X 

[5] Đoàn Định Kiến Kết cấu thép 
 

1998 KH&KT Thư 
viện 

 X 
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(57) Học phần: Đồ án kết cấu thép 2 (0,1) 
 
1. Tên học phần: Đồ án kết cấu thép 2  

(Project of steel structure)  
- Mã số học phần:  E27004  - Số tín chỉ học phần: 1  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết: 00 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp: 00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  30 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ thuật công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: NGUYỄN THIỆN NHÂN Chức danh: Giảng viên, học vị: Thạc sĩ 
Email: ntnhan@vnkgu.edu.vn Điện thoại: 0918.946.181 

4. Điều kiện : Đã học học phần Kết cấu thép 2 
5. Mục tiêu của học phần 
 Học phần này giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để thực hành tính toán và 
thiết kế công trình nhà công nghiệp bằng thép và các hệ giằng, các liên kết cần thiết trong nhà 
công nghiệp; Trình bày được kết quả thiết kế trên bản vẽ và thuyết minh.  

Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể đạt được những kiến thức, kỹ năng, thái 
độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm cụ thể như sau:   
5.1. Kiến thức 

5.1.1. Thiết kế khung ngang 
5.1.1.1. Nhận biết được cấu tạo, sơ đồ tính khung ngang 
5.1.1.2. Áp dụng được phương pháp tính toán nội lực khung ngang 
5.1.1.3. Vận dụng được phương pháp tính toán cột, tiết diện xà ngang và các chi tiết nối 

cột 
5.1.2. Bố trí hệ giằng 

5.1.2.1. Nhận biết được cấu tạo, công năng, vị trí của hệ giằng mái 
5.1.2.2. Nhận biết được cấu tạo, công năng, vị trí của hệ giằng cột. 
5.1.3.3. Vận dụng được phương pháp tính toán các mối nối dầm. 

5.1.3. Hoàn thiện bản vẽ và thuyết minh 
5.1.3.1. Vận dụng được phương pháp trình bày thuyết minh tính toán. 
5.1.3.2. Vận dụng được phương pháp trình bày bản vẽ kết cấu thép. 

5.2. Kỹ năng 
5.2.1. Thiết kế thành thạo khung ngang nhà 
5.2.2. Bố trí hợp lý hệ giằng nhà công nghiệp 
5.2.3. Trình bày kết quả thiết kế 
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5.3. Thái độ 
5.3.1. Tích cức học tập nghiên cứu khoa học. 
5.3.2. Hứng thú, say mê trong công việc thiết kế kết cấu thép. 

5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
5.4.1. Hình thành năng lực tự nghiên cứu.  
5.4.2. Hình thành năng lực tự đánh giá kết quả thiết kế kết cấu thép 
5.4.3. Có trách nhiệm với các sản phẩm thiết kế và bảo vệ được kết quả thiết kế kết cấu 

thép. 
6. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Thiết kế khung ngang. 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1.1. Sơ đồ khung ngang 
1.2. Tính khung ngang 

5.1.1; 5.2.1; 5.3; 5.4 

Chương 2: Bố trí hệ giằng 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

2.1 Hệ giằng mái 
2.2 Hệ giằng cột 

5.1.2;  5.2.2;  5.3; 5.4 

Chương 3: Hoàn thiện bản vẽ và thuyết minh 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

3.1. Trình bày thuyết minh 
3.2. Bố cục bản vẽ 

5.1.3;  5.2.3;  5.3; 5.4 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
 7.1. Phương pháp giảng dạy 
Dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung học phần và trình độ của sinh viên cũng như điều kiện dạy 
học, giảng viên sử dụng và kết hợp một số phương pháp sau:  
 -  Phương pháp diễn giảng  
 -  Phương pháp đàm thoại 
 -  Phương pháp trực quan 
 7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Tự  

nghiên 
cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành 
TT 

Chương 1 0 0 0 22 44 66 
Chương 2 0 0 0 5 10 15 
Chương 3 0 0 0 3 6 9 

Tổng 0 0 0 30 60 90 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
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Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên. 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh 
giá 

Phương pháp 
đánh giá 

Trọng số 
(%) 

Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần Điểm danh 20 
5.3; 5.4 

 
2 Kiểm tra giữa kỳ Vấn đáp 30 5.1.1;5.1.2; 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Vấn đáp 50 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra giữa kì x 30% + Điểm thi 
kết thúc học phần x 50%)/100% 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 
Chương 1. Thiết kế 
khung ngang 

0 22 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 1-4 
 

2 Chương 2. Bố trí hệ 
giằng 

0 5 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 6-10 
Tham khảo tài liệu [2][4] phần dầm 
thép 

3 
Chương 3. Hoàn thiện 
bản vẽ và thuyết minh 

0 3 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 11-22 
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần 
dầm thép 

 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích 
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

[1] 
Nguyễn Thiện 

Nhân 
Tập bài giảng đồ 
án kết cấu thép 2 

2018  
Thư 
viện 

X  

[2] 
Đoàn Định Kiến, 

Phạm Văn Tư, 
Nguyễn Quang 

Thiết kế kết cấu 
thép nhà công 

nghiệp 
2008 KH&KT 

Thư 
viện 

 X 

[3] Phạm Văn Hội 
Kết cấu thép công 
trình dân dụng và 

công nghiệp 
2006 KH&KT Thư 

viện 
 X 

[4] Ngô Vi Long 

Hướng dẫn đồ án 
môn học kết cấu 
thép khung nhà 
công nghiệp 1 

tầng 

2004 
ĐHQG 

TpHCM 
Thư 
viện 

 X 
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(58) Học phần: Tiếng Anh chuyên ngành (2,0) 
 
1. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên nghành 

(English for construction)  
- Mã số học phần:  E07017  - Số tín chỉ học phần: 02  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết:  30 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  00 tiết 
+ Thảo luận:   10 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  00 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   20 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ Thuật –Công Nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên:    Chức danh: 
Email:               Điện thoại:  

4. Điều kiện tiên quyết: học xong HP Tiếng anh 1,2,3 
5. Mục tiêu của học phần. 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực Tiếng Anh 
chuyên ngành. 
5.1. Kiến thức 
 5.1.1. Hiểu và sử dụng được các từ vựng và cấu trúc câu trong lĩnh vực Construction industry. 
 5.1.2. Hiểu và sử dụng được các từ vựng và cấu trúc câu trong lĩnh vực Trade.   
 5.1.3. Hiểu và sử dụng được các từ vựng và cấu trúc câu trong lĩnh vực Heavy equipment 
 5.1.4. Hiểu và sử dụng được các từ vựng và cấu trúc câu trong lĩnh vực Building supplies 
 5.1.5. Hiểu và sử dụng được các từ vựng và cấu trúc câu trong lĩnh vực On site. 
 5.1.6. Hiểu và sử dụng được các từ vựng và cấu trúc câu trong lĩnh vực Heath anh safety. 
5.2. Kỹ năng 
5.2.1. Vận dụng từ vựng có thể thuyết trình lĩnh vực construction industry. 
5.2.2. Vận dụng từ vựng có thể thuyết trình lĩnh vực Trade. 
5.2.3. Vận dụng từ vựng có thể thuyết trình lĩnh vực Heavy equipment. 
5.2.4. Vận dụng từ vựng có thể thuyết trình lĩnh vực building supplies  
5.2.5. Vận dụng từ vựng có thể thuyết trình lĩnh vực on site. 
5.2.6. Vận dụng từ vựng có thể thuyết trình lĩnh vực Health and safety. 
5.3. Thái Độ. 
5 .3.1.Tích cực học tập và nghiên cứu khoa học. 
5.3.2.Tham khảo thêm các tài liệu về xây dựng bằng tiếng anh. 
5.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm. 
5.4.1.Hình thành năng lực tự nghiên cứu  
5.4.2.Hình thành khả năng thết trình bằng tiếng anh 
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6. Nội dung chi tiết học phần 
Chương 1: The construction insdustry 

Nội dung Mục tiêu dạy học 
1.1. Introduction 
1.2. Finding out more 
1.3. The construction industry 
1.4. Farts of house 
1.5. Review 

5.1.1,5.2.1 

Chương 2: Trade 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

2.1. Trades and training 
2.2. Trade material 
2.3. Instructions 
2.4. The apprentice 

5.1.2,5.2.2 

Chương 3: Heavy equipment 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

3.1. Delivery 
3.2. Cranes 
3.3. Instructions 
3.4. Controls and equipment 
3.5. On site 
3.6. Review 

5.1.3,5.2.3 

Chương 4: Building supplies 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

4.1. Building material 
4.2. Materials 
4.3. Insulation  
4.4. Problems on site 
4.5. Review 

5.1.4,5.2.4 

Chương 5: On site 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

5.1. On- site subcontractiors 
5.2. Directions 
5.3. Weather on site 
5.4. Food 
5.5. Review 

5.1.5,5.2.5 

Chương 6: Heath anh safety 
Nội dung Mục tiêu dạy học 
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6.1. Warning signs 
6.2. Site safety 
6.3. First aid 
6.4. Waste disposal 
6.5. Review 

5.1.6,5.2.6 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
 7.1. Lịch trình chung  

Chủ đề Số tiết 
Chủ đề 1 5 
Chủ đề 2 5 
Chủ đề 3 5 
Chủ đề 4 5 
Chủ đề 5 5 
Chủ đề 6 5 

7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Trọng số 
(%) 

1 Tham gia học trên lớp: Lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài 
tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 
danh 

50 

2 Tự nghiên cứu: Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao 
trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, 
bài tập… 

3 Hoạt động nhóm  Trình bày báo 
cáo 

4 Kiểm tra giữa kỳ  Viết 
5 Thi kết thúc học phần  Viết 50 

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần 
- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

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



365 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 

10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất bản Nhà xuất bản 

1 
TS. Lê Anh Dũng – 
TS. Đỗ Đình Đức 

Môi trường trong xây dựng 
2005 

Nhà xuất bản 
xây dựng 

2     
11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 
Chương 1: The 
construction 
insdustry 

 
 

5 0 

 
Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ I đến V  
 
- Tra cứu nội dung về: từ vựng 

2 
Chương 2: Trade 

 
5 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ I đến  IV 
- Tra cứu nội dung về: từ vựng 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: 
Về chủ đề trade 

3 
Chương 3:Heavy 

equipment 
5 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I đến mục VI 
- Tra cứu nội dung: từ vựng 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận : heavy 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 
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equipment 

 
4 

Chương 4: 
Builing supplies 

5 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I đến V  
- Tra cứu nội dung: từ vựng 
- Thuyết trình 

5 Chương 5: On 
site 

5 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I đến V 
- Tra cứu nội dung: 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: On site 

6 
Chương 6: 

Health and safety 
5 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I đến V 
- Tra cứu nội dung: 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: health and 
safety. 
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(59) Học phần: Đánh giá tác động môi trường – KTCN (2,0) 
 
1. Tên học phần: Đánh giá tác đông môi trường – KTCN 

- Mã số học phần:  H07017  - Số tín chỉ học phần: 02  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp: 00 tiết 
+ Thảo luận:   10 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  00 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   20 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ Thuật –Công Nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên:Nguyễn Thị Hoàng Hoa                    Chức danh:giảng viên 
Email:                     Điện thoại: 0915983514 

4. Điều kiện tiên quyết: không 
5. Mục tiêu của học phần. 
Học phần này cung cấp các kiến thức về mội trường; nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường 
nước, đất; các biện pháp bảo vệ môi trường trong lập dự án và thiết kế xây dựng; luật và nghị 
định có liên quan đến môi trường. 
5.1.Kiến thức   
  5.1.1.Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về môi trường; mối quan hệ giữa môi trường và 
con người; tầm quan trọng của mội trường xây dựng trong nền kinh tế quốc dân và tình hình 
môi trường ở Việt Nam 
  5.1.2. Hiểu được tác dụng của ô nhiễm không khí và tiếng ồn, đồng thời cung cấp các kiến 
thức về quy hoạch trong xây dựng chống ô nhiễm môi trường.   
  5.1.3. Biết kiến thức về môi trường nước và môi trường đất; các nguồn gây ra ô nhiễm; các 
biện pháp xử lý bảo vệ môi trường đất, nước. Sinh viên ý thức được việc bảo vệ môi trường.   
 5.1.4. Biết được tác hại của rác rắn thải trong đô thị; biết các biện pháp xử lý và sử dụng rác 
thải đô thị. 
 5.1.5. Vận dụng kiến thức bảo vệ môi trường trong lập dự án và thiết kế xây dựng.  
 5.1.6. Biết các luật và nghị định quản lý và bảo vệ môi trường; các tiêu chuẩn đo lường 
5.2.Kỹ năng 
 5.2.1. Nắm được các kiến thức về môi trường. 
 5.2.2. Vận dụng kiến thức về môi trường nước và đất để bảo vệ nguồn tài nguyên . 
 5.2.3. Hiểu được môi trường trong thiết kế xây dựng.  
 5.2.4. Quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị hiệu quả.  
 5.2.5. Hiểu rõ các tiêu chuẩn đo lường. 
5.3.Thái độ 
5 .3.1. Tích cực học tập và nghiên cứu khoa học. 
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5.3.2. Tham khảo thêm các tác động môi trường trong việc lập dự án. 
5.4.Năng lực tự chủ và trách nhiệm. 
5.4.1.Hình thành năng lực tự nghiên cứu  
5.4.2.Hình thành năng lực tự đánh giá 
6. Nội dung chi tiết học phần 
Chương 1: Khái niệm về môi trường 

Nội dung Mục tiêu dạy học 
1.1.  Khái niệm về môi trường 

 1.1.1. Môi trường 
 1.1.2. Chức năng của môi trường 
 1.1.3. Ô nhiễm môi trường 
 1.1.4. Mối quan hệ giữa môi trường 
và phát triển  

1.2. Môi trường và con người  
1.2.1. Quan hệ giữa môi trường và con 
người  
1.2.2. Tác động của con người lên môi 
trường  

1.3. Tầm quan trọng của môi trường xây 
dựng trong nền kinh tế quốc dân  

1.3.1. Vai trò của môi trường học 
trong công nghiệp 
 1.3.2. Vai trò của môi trường học 
trong giao thông vận tải 
 1.3.3. Vai trò của môi trường đối với 
các ngành khoa học kỹ thuật khác 

1.4. Tình hình môi trường ở Việt Nam 
hiện nay  

1.4.1. Những vấn đề cần quan tâm  
1.4.2. Tình hình môi trường đô thị và 
khu công nghiệp nước ta V. Đánh giá 
tác động môi trường  

1.5. Các công cụ quản lý môi trường của 
Nhà nước  
1.6. Đánh giá tác động của môi trường 

5.1.1.,5.2.1 

Chủ đề 2: Ô nhiễm không khí và tiếng ồn 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

2.1. Ô nhiễm không khí 
2.1.1. Ô nhiễm môi trường không khí 
và tác hại của chúng 

5.1.2,5.2.2 
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2.1.2. Các biện pháp chống ô nhiễm 
môi trường không khí  
2.1.3. Quy hoạch trong xây dựng với 
việc chống ô nhiễm môi trường  

2.2. Ô nhiễm tiếng ồn  
2.2.1. Một số khái niệm về tiếng ồn 
2.2.2. Tác hại của tiếng ồn 
2.2.3. Kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn  
2.2.4. Phương pháp khảo sát và đánh 
giá tiếng ồn đô thị và khu công nghiệp. 

Chủ đề 3: Môi trường nước và môi trường đất 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

3.1. Môi trường nước 
3.1.1. Nước và ô nhiễm môi trường 
nước 
3.1.2. Một số chỉ tiêu chính để đánh 
giá chất lượng nước thải  
3.1.3. Các nguồn gây ô nhiễm môi 
trường nước. 
3.1.4. Tình hình ô nhiễm nguồn nước 
trên thế giới và Việt Nam  
3.1.5. Ảnh hưởng của sự ô nhiễm 
nguồn nước đến môi trường sống của 
con người và các động, thực vật  
3.1.6. Những vấn đề môi trường do 
việc quản lý và sử dụng tài nguyên 
nước 
3.1.7. Các biện pháp xử lý và bảo vệ 
môi trường nước 

3.2. Môi trường đất  
3.2.1. Khái niệm về đất 
3.2.2. Ô nhiễm môi trường đất  
3.2.3. Tiêu chuấn đánh giá đất bị ô 
nhiễm 3.2.4. Các biện pháp phòng 
chống ô nhiễm đất 

5.1.3,5.2.4 

Chủ đề 4: Chất thải rắn trong đô thị 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

4.1. Khái niệm về chất thải rắn 
 4.1.1. Định nghĩa 
 4.1.2. Nguồn sinh ra chất thải rắn 

5.1.4,5.2.5 
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 4.1.3. Phân loại chất thải rắn trong 
xây dựng  

4.2. Tác hại của rác thải trong đô thị 
4.3. Các tiêu chuẩn về số lượng chất thải 
rắn trong đô thị 
4.4. Các biện pháp xử lý và sử dụng chất 
thải rắn 

4.4.1. Định lượng rác thải  
4.4.2. Thu gom, tích rác, xử lý rác sơ 
bộ 
4.4.3. Thu dọn rác 
4.4.4. Kỹ thuật và thiết bị chế biến rác 
4.4.5. Tái chế rác, biến đổi sản phẩm 
từ rác  
4.4.6. Bãi thải rác  
4.4.7. Một số biện pháp xử lý rác thải 
đô thị  

Chủ đề 5: Biện pháp bảo vệ môi trường trong lập dự án và thiết kế xây dựng 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

5.1. Tác động chủ yếu của dự án đến môi 
trường 

 5.1.1. Tác động tích cực 
 5.1.2. Tác động tiêu cực  
 5.1.3. Các vấn đề môi trường tiềm 
tàng 

5.2. Dự báo ô nhiễm môi trường và các 
biện pháp chống ô nhiễm  

  5.2.1. Vấn đề dự báo ô nhiễm môi 
trường  
  5.2.2. Các biện pháp phòng chống ô 
nhiễm, bảo vệ môi trường trong thiết 
kế xây dựng công trình 

5.1.5 

Chủ đề 6: Luật pháp quản lý và các tiêu chuẩn đo lường 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

6.1. Luật pháp quản lý môi trường 
6.1.1. Luật bảo vệ môi trường  
6.1.2. Nghị định của Chính phủ về 
Hướng dẫn thi hành Luật BVMT 
6.1.3. Các văn bản pháp quy dưới Luật 
về BVMT  

5.1.6 



371 

6.2. Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi 
trường ISO 14000 

 6.2.1. Khái niệm về tiêu chuẩn hệ 
thống QLMT ISO 14000 
6.2.2 Nội dung cơ bản của hệ thống 
tiêu chuẩn ISO 14000  

6.3. Các tiêu chuẩn chất lượng môi 
trường 

6.3.1. Khái niệm về tiêu chuẩn chất 
lượng môi trường  
6.3.2. Các tiêu chuẩn về môi trường 
nước  
6.3.3. Tiêu chuẩn chất lượng môi 
trường không khí  
6.3.4. Tiêu chuẩn tiếng ồn  
6.3.5. Tiêu chuấn chất lượng đất  
6.3.6. Tiêu chuẩn an toàn bức xạ ion 
hóa  
6.3.7. Tiêu chuẩn quản lý chất thải rắn  
6.3.8. Tiêu chuẩn quản lý chất thải độc 
hạ 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
 7.1. Lịch trình chung  

Chủ đề Số tiết 
Chủ đề 1 6 
Chủ đề 2 5 
Chủ đề 3 4 
Chủ đề 4 5 
Chủ đề 5 5 
Chủ đề 6 5 

7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 



372 

9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 

1 
Tham gia học trên lớp: Lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài 
tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 
danh  

 
 
 

50 

2 
Tự nghiên cứu: Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao 
trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, 
bài tập… 

3 
Hoạt động nhóm  Trình bày báo 

cáo 
4 Kiểm tra giữa kỳ  Viết 
5 Thi kết thúc học phần  Viết 50 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu Năm 
xuất bản 

Nhà xuất bản 

1 TS. Lê Anh Dũng – 
TS. Đỗ Đình Đức 

Môi trường trong xây dựng 2006 NXB xây 
dựng 

2 PGS.TS. Nguyễn Đình 
Mạnh, 

Đánh giá tác động môi trường 2005 NXB Trường 
Đại học Nông 
nghiệp 1, Hà 

Nội 
11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 – 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 
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Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 
Chương 1: Khái 
niệm về môi 
trường 

 

6 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ I đến  V  
- Tra cứu nội dung về: 
+ ô nhiễm môi trường. 
+ quan hệ môi trường và con người 

2 
Chương 2:Ô 

nhiểm không khí 
và tiếng ồn 

5 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ I đến  II 
- Tra cứu nội dung về: ô nhiễm không khí 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: 
+ tác hại ô nhiễm tiếng ồn 

3 
Chương 3:Môi 
trường nước và 
môi trường đất 

4 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I đến mục III 
- Tra cứu nội dung: 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận :các nguồn 
gây ô nhiễm môi trường. 

 
4 

Chương 4: 
Chất thải rắn 
trong đô thị 

5 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I đến IV  
- Tra cứu nội dung: 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Các biện 
pháp xữ lý và sử dụng chất rắn. 

5 

Chương 5: Biện 
pháp bảo vệ môi 
truờng trong lập 
dự án và thiết kế 

xây dựng 

5 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I đến II 
- Tra cứu nội dung: 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Các biện 
pháp phòng chống ô nhiễm. 

6 

Chương 6: Luật 
pháp quản lý và 

các tiêu chuẩn đo 
lường 

5 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I đến II 
- Tra cứu nội dung: 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Tiêu chuẩn 
hệ thống quản lý môi trường iso 14000. 
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(60) Học phần: Luật xây dựng (2,0) 
 
1. Tên học phần: Luật Xây Dựng 

(CONSTRUCTION LAW)  
- Mã số học phần:  A07001  - Số tín chỉ học phần: 02  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp: 00 tiết 
+ Thảo luận:   10 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  00 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   20 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên:                    Chức danh: 
Email:                                               Điện thoại:  

4. Điều kiện tiên quyết: Không     
5. Mục tiêu của học phần 
Học phần cung cấp cho SV những tri thức cơ bản về Pháp luật xây dựng, như: xây dựng dự 
án, khảo sát, quản lý công trình, hợp đồng trong xây dựng… 
 5.1.Kiến thức 
 5.1.1. Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về pháp luật xây dựng. 
 5.1.2. Hiểu được nội dung quản lý nhà nước về xây dựng, nhiệm vụ và quyền hạn của thanh 
tra. 
 5.1.3. Biết được các yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng công trình . 
 5.1.4. Nắm rõ các yêu cầu, điều kiện và đối với công tác khảo sát xây dựng; yêu cầu, điều 
kiện và quyền và nghĩa vụ của  nhà thầu thiết kế; cách thay đổi và lưu trữ hồ sơ thiết kế. 
 5.1.5. Hiểu được hồ sơ xin cấp phép xây dựng; các điều kiện thi công xây dựng công trình; 
quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng.; yêu cầu đối với giám sát 
công trình. 
5.1.6. Hiểu rõ những quy định về đấu thầu; quyền và nghĩa vụ các bên trong đấu thầu và hoạt 
động đấu thầu. 
5.1.7. Biết được quy định chung về văn bản hợp đồng; cách thanh toán, quyết toán hợp đồng 
và cách quản lý thực hiện hợp đồng. 
 5.2.Kỹ năng 
5.2.1. Biết được hệ thống pháp luật xây dựng nhà nước. 
5.2.2. Hiểu được nội dung quản lý nhà nước về xây dựng và các yêu cầu đối với dự án đầu tư. 
5.2.3. Nắm được các điều kiện và yêu cầu nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế 
5.2.4. Hiểu rõ những quy định đấu thầu. 
5.2.5. Nắm rõ những quy đinh chung về văn bản hợp đồng và cách thanh toán hợp đồng.  
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5.3.Thái độ 
 Tích cực học tập nghiên cứu hệ thống pháp luật nhà nước về lĩnh vực xây dựng. 
5.4.Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
 5.4.1.Hình thành năng lực tự nghiên cứu. 
 5.4.2.Hình thành năng lực tự đánh giá. 
6. Nội dung chi tiết học phần  
Chương 1: Tổng quan về Luật xây dựng 

Nội dung Mục tiêu dạy học 
1.1.Hệ thống pháp luật xây dựng. 
1.2.Phạm vi và đối tượng áp dụng của luật xây dựng. 
1.3.Những nguyên tắc cơ bản của luật xây dựng. 
1.4.Năng lực hành nghề và năng lực hoạt động về xây dựng.  
1.5.Những hành vi bị cấm trong hoạt động xây dựng. 

5.1.1, 5.2.1 

Chương 2: Quản lý nhà nước về xây dựng 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

2.1.Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng. 
2.2.Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. 
2.3.Thanh tra xây dựng. 
2.3.1.Nhiệm vụ của thanh tra xây dựng. 
2.3.2.Quyền và trách nhiệm của thanh tra xây dựng. 
2.3.3.Quyền và nghĩa vụ các tổ chức, cá nhân thuộc đối 
tượng thanh tra. 

5.1.2, 5.2.2 

Chương 3: Dự án đầu tư xây dựng 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

3.1.Khái niệm, yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng công 
trình 
3.1.1.Khái niệm dự án đầu tư xây dựng. 
3.1.2.Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng công trình. 
3.2.Quyền, nghĩa vụ các chủ thể trong lập, thẩm định, phê 
duyệt dự án. 
3.2.1.Thẩm định, quyết định dự án đầu tư xây dựng. 
3.2.2.Điều kiện tổ chức, cá nhân trong việc lập dự án 
ĐTXD. 
3.2.3.Quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lập dự án 
ĐTXD. 
3.2.4.Quyền, nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn trong việc lập dự 
án ĐTXD. 
3.2.5.Quyền, nghĩa vụ của người quyết định đầu tư trong 
việc lập dự án ĐTXD 

5.1.3, 5.2.3 
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 III. Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 
 1. Nội dung quản lý dự án. 
 2. Các hình thức quản lý thực hiện dự án. 
 3. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. 

Chương  4: Khảo sát và thiết kế xây dựng 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

4.1.Khảo sát xây dựng.  
4.1.1.Yêu cầu đối với công tác khảo sát xây dựng.  
4.1.2.Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát 
xây dựng.  
4.1.4.Quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc khảo sát 
xây dựng. 
4.1.5.Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu khảo sát xây dựng. 
4.2.Thiết kế xây dựng công trình.  
4.2.1.Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng. 
4.2.2.Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thiết kế 
xây dựng. 
4.2.3.Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thiết kế 
xây dựng. 
4.2.4.Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong việc 
thiết kế xây dựng.  
4.2.5.Thay đổi và lưu trữ hồ sơ thiết kế. 

5.1.4,5.2.4 

Chương 5: Xây dựng và quản lý chất lượng kỹ thuật chất lượng công trình 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

5.1. Giấy phép xây dựng công trình. 
5.1.1.Danh mục công trình xây dựng phải cấp phép. 
5.1.2.Hồ sơ xin cấp phép xây dựng. 
5.1.3.Điều kiện cấp giấy phép trong đô thị. 
5.1.4.Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.  
5.1.4.Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép. 
5.1.6.Quyền và nghĩa vụ của người xin cấp giấy phép. 
5.2.Thi công xây dựng công trình. 
5.2.1.Điều kiện để khởi công xây dựng. 
5.2.2. Điều kiện để thi công xây dựng. 
5.2.3.Yêu cầu đối với công trường xây dựng. 
5.2.4.Quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư trong thi công xây 
dựng. 
5.2.5.Quyền, nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong thi công 
xây dựng 

5.1.5,5.2.5 
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5.2.6.Quyền, nghĩa vụ của nhà thầu xây dựng trong thi công 
xây dựng 
5.3.Giám sát thi công xây dựng công trình. 
5.3.1.Yêu cầu của việc giám sát thi công xây dựng.  
5.3.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong giám sát thi 
công xây dựng. 
5.3.4.Quyền, nghĩa vụ của nhà thầu giám sát trong giám sát 
thi công xây dựng. 
5.4.Sự cố công trình xây dựng. 

Chương 6: Đấu thầu trong xây dựng 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

6.1. Những quy định chung về đấu thầu. 
6.1.1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật đấu 
thầu. 
6.1.2.Yêu cầu đối với đấu thầu trong hoạt động xây dựng.  
6.1.3.Tư cách hợp lệ của nhà thầu.  
6.1.4.Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.  
6.1.5.Các hành vi bị cấm trong đấu thầu.  
6.2.Quyền, nghĩa vụ các bên trong đấu thầu. 
6.2.1.Trách nhiệm người có thẩm quyền. 
6.2.2.Quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư. 
6.2.3.Quyền, nghĩa vụ của bên mời thầu.  
6.2.4.Quyền, nghĩa vụ của tổ chuyên gia xét thầu. 
6.2.5.Quyền, nghĩa vụ của nhà thầu  
6.3.Quản lý hoạt động đấu thầu.  
6.3.1.Nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu. 
6.3.2.Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và đầu tư. 3. Xử lý tình 
huống trong đấu thầu.  
6.3.3.Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu. 
6.3.4.Xử lý vi phạm trong đấu thầu 

5.1.6,5.2.5 

Chương 7: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

7.1.Những quy định chung. 
7.1.1.Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng. 
7.1.2.Các loại hợp đồng xây dựng.  
7.1.3.Hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng. 
7.2.Nội dung chủ yếu của hợp đồng xây dựng. 
7.2.1.Văn bản hợp đồng.  
7.2.2.Tài liệu kèm theo hợp đồng. 

5.1.7 
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7.2.3.Mối quan hệ các phần trong hợp đồng xây dựng. 
7.3. Xác định giá hợp đồng. 
7.3.1.Cơ sở xác định giá hợp đồng. 
7.3.2.Hình thức giá hợp đồng xây dựng. 
7.3.3.Phương thức xác định giá các loại hợp đồng. 
7.3.4.Điều chỉnh giá hợp đồng. 
7.4. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng. 
7.4.1.Tạm ứng hợp đồng. 
7.4.2.Thanh toán hợp đồng. 
7.4.3.Quyết toán hợp đồng. 
7.5.Quản lý thực hiện hợp đồng. 
7.5.1.Quản lý chất lượng 
7.5.2.Quản lý thực hiện tiến độ hợp đồng. 
7.5.3.Quản lý giá hợp đồng, thay đổi, điều chỉnh giá hợp đồng.  
7.5.4.Quản lý an toàn, vệ sinh môi trường phòng chống cháy 
nổ. 
7.5.5.Quản lý thay đổi, điều chỉnh hợp đồng. 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1. Lịch trình chung  

Chủ đề lý thuyết Số tiết 
Chương 1 4 
Chương 2 4 
Chương 3 4 
Chương 4 4 
Chương 5 5 
Chương 6 4 
Chương 7 5 

7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 
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TT Các chỉ tiêu đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Trọng số 
(%) 

1 Tham gia học trên lớp: Lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài 
tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 
danh 

50 

2 Tự nghiên cứu: Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao 
trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, 
bài tập… 

3 Hoạt động nhóm Trình bày báo 
cáo 

4 Kiểm tra giữa kỳ Viết 
5 Thi kết thúc học phần Viết 50 

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

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tài liệu Năm xuất  
bản 

Nhà xuất 
bản 

1 Pháp luật về xây dựng 2008 Đại học 
kiến trúc 
Hà nội. 

2 Luật xây dựng . 2005 NXB Giao 
thông vận 

tải 
3 Luật đấu thầu 2005 NXB pháp 

luật 
 

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 – 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 
Chương 1: Tổng 
quan về luật xây 

dựng 

4 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ I đến  V  
- Tra cứu nội dung về: 
+ Phạm vi và đối tượng áp dụng luật 
+ Năng lực hành nghề 

2 

Chương 2: Quản 
lý nhà nước về 

xây dựng 
 

4 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ I đến  III  
- Tra cứu nội dung về: Quản lý nhà nước 
về xây dựng 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: 
+ Quyền và trách nhiệm của thanh tra? 
+ Quyền và trách nhiệm của tổ chức cá 
nhân thuộc đối tượng thanh tra 

3 

Chương 3: 
Dự án đầu tư 

xây dựng 
 

3 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I đến mục V  
- Tra cứu nội dung: 
+ Khái niệm, và yêu cầu với dự án đầu tư 
xây dựng 
+ Quyền và nghĩa vụ các chủ thể lập thẩm 
định, phê duyệt 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận quyền và 
nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn 

 
4 

Chương 4: 
Khảo sát và thiết 

kế xây dựng 
 

3 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I đến V  
- Tra cứu nội dung: 
+ Yêu cầu khảo sát xây dựng 
+Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Quyền và 
nghĩa vụ của chủ thầu thiết kế xây dựng. 

 
5 

Chương 5: 
Xây dựng và 
quản lý chất 

lượng kỹ thuật 
chất lượng công 

trình. 

3 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I dến mục V 
- Tra cứu nội dung :Giấy phép xây dựng 
công trình. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: 
+ trách nhiệm của cơ quan cấp phép xây 
dựng. 
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+ Điều kiện thi công xây dựng 

6 

Chương 6:Đấu 
thầu trong xây 

dựng.  
 
 

2 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I dến mục III  
- Tra cứu nội dung: 
+ Quyền và nghĩa vụ của bên đấu thầu. 
+ Quản lý hoạt động đấu thầu. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận:Trách nhiệm 
của Bộ Kế Hoach đầu tư 
+ Xử lý vi phạm đấu thầu. 

7 

Chương 7: 
Hợp đồng trong 
hoạt động xây 

dựng 
 

2 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I dến mục V  
- Tra cứu nội dung: 
+ Những quy đinh chung về hợp đồng xây 
dựng 
+ Hiệu lực và tính pháp lý hợp đồng. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: 
+ Giá hợp đồng xây dựng 
+ Tạm ứng hợp đồng. 
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(61) Học phần: Quản lý dự án xây dựng (2,0) 
 
1. Tên học phần: Quản lý dự án xây dựng  

- Mã số học phần:  E27008  - Số tín chỉ học phần: 02  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp: 00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  00 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Khoa kỹ thuật – Công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên:          Chức danh: Giảng viên, học vị: 
Email:            Điện thoại:  

4. Điều kiện tiên quyết: Không. 
5. Mục tiêu của học phần 

Sinh viên biết được trình tự và phương pháp tổ chức thực hiện quản lý khối lượng, chất 
lượng, chi phí và tiến độ thực hiện dự án; Tổ chức điều hành dự án đầu tư xây dựng công trình 
từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu và kết thúc dự án. 
5.1. Kiến thức 
5.1.1. Chương 1: Một số khái niệm tổng quát về dự án. 
5.1.1.1 Khái niệm về quản lí dự án 
5.1.1.2 Quản lí dự án xây dựng 
5.1.1.3 Các chức năng của quản lí dự án 
5.1.1.4 Vai trò của người chủ nhiệm dự án 
5.1.1.5 Tổng quan về các lĩnh vực kiến thức trong quá trình QLDA 
5.1.1.6 Cấu trúc tổ chức 
5.1.2. Chương 2: Hình thành dự án đầu tư xây dựng. 
5.1.2.1 Các giai đoạn thực hiện dự án 
5.1.2.2 Thành phần tham gia vào dự án xây dựng 
5.1.2.3  Hình thức quản lí dự án 
5.1.2.4  Nghiên cứu sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư 
5.1.2.5  Chiến lược của dự án 
5.1.3. Chương 3: Thực hiện dự án. 
5.1.3.1  Hoạch định dự án 
5.1.3.2  Lập tiến độ 
5.1.3.3  Kiểm soát dự án 
5.1.3.4  Các bài học rút ra từ kiểm soát dự án 
5.1.4. Chương 4: Kết thúc dự án. 
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5.1.4.1  Hệ thống kiểm tra chất lượng và vận hành thử 
5.1.4.2  Kiểm nghiệm cuối cùng 
5.1.4.3  Giải chấp 
5.1.4.4  Cuộc họp tổng kết sau dự án 
5.1.4.5  Phản hồi từ chủ đầu tư 
5.1.4.6  Các tiêu chuẩn để đánh giá dự án thành công 
5.2. Kỹ năng 

Rèn luyện sinh viên các kỹ năng về giao tiếp với các bên liên quan, các mối quan hệ và 
giữ gìn các mối quan hệ trong quá trình quản lý dự án, kỹ năng đọc, hiểu, nhớ các tài liệu 
chuyên môn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý dự án. 

Rèn luyện cho Sinh viên kỹ năng lập kế hoạch, ra quyết định và tổ chức thực hiện, 
kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc và động viên khen thưởng khi thực hiện quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình. 
5.3. Thái độ 

- Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của học phần đối với nghề nghiệp của bản 
thân sau khi tốt nghiệp ra trường về cơ quan đơn vị công tác. 

- Rèn luyện được phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu CNXH; xây 
dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức 
cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác. 

- Quán triệt tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đầu tư xây 
dựng công trình. 
5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Nâng cao năng lực hiểu biết về quản lý dự án xây dựng công trình theo khoa học. 
- Sinh viên xác định được trách nhiệm học tập, có thái độ đúng đắn và nghiêm túc khi 

học tập về quản lý dự án xây dựng công trình. 
- Sinh viên tích cực rèn luyện, tham gia xây dựng và củng cố kiến thức ngay khi đang 

học tại nhà trường cũng như khi ra công tác sau này. 
6. Nội dung chi tiết học phần  
Chương 1: Một số khái niệm tổng quát về dự án. 

 Nội dung Mục tiêu dạy học 
1.1 Khái niệm về quản lí dự án 
1.2 Quản lí dự án xây dựng 
1.3 Các chức năng của quản lí dự án 
1.4 Vai trò của người chủ nhiệm dự án 
1.5 Tổng quan về các lĩnh vực kiến thức 
trong quá trình QLDA 
1.6 Cấu trúc tổ chức 

5.1.1.1 
5.1.1.2 
5.1.1.3 
5.1.1.4 
5.1.1.5 
5.1.1.6 

Chương 2: Hình thành dự án đầu tư xây dựng. 
Nội dung Mục tiêu dạy học 
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2.1  Các giai đoạn thực hiện dự án 
2.2 Thành phần tham gia vào dự án xây 
dựng 
2.3  Hình thức quản lí dự án 
2.4  Nghiên cứu sự cần thiết phải đầu tư và 
quy mô đầu tư 
2.5  Chiến lược của dự án 

5.1.2.1 
5.1.2.2 
5.1.2.3 
5.1.2.4 
5.1.2.5  

Chương 3: Thực hiện dự án. 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

3.1 Hoạch định dự án 
3.2 Lập tiến độ 
3.3 Kiểm soát dự án 
3.4 Các bài học rút ra từ kiểm soát dự án 

5.1.3.1 
5.1.3.2 
5.1.3.3 
5.1.3.4 

Chương 4: Kết thúc dự án 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

4.1 Hệ thống kiểm tra chất lượng và vận 
hành thử 
4.2 Kiểm nghiệm cuối cùng 
4.3 Giải chấp 
4.4 Cuộc họp tổng kết sau dự án 
4.5 Phản hồi từ chủ đầu tư 
4.6 Các tiêu chuẩn để đánh giá dự án thành 
công 

5.1.4.1 
5.1.4.2 
5.1.4.3 
5.1.4.4 
5.1.4.5 
5.1.4.6 

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
7.1. Phương pháp giảng dạy 

Dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung học phần và trình độ của sinh viên cũng như điều 
kiện dạy học. Giảng viên sẽ kết hợp các phương pháp giảng dạy tùy theo nội dung của từng 
tiết học, kết hợp một số phương pháp như: Diễn giảng, đàm thoại, trực quan, thực hành, giải 
quyết vấn đề, theo tình huống và kiểm tra đánh giá kết quả học tập. 

Giảng viên tập trung hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho sinh viên tự tìm kiếm kiến thức 
ở ngoài lớp học. Sinh viên học tập theo sự hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá của giảng viên và 
tham khảo ý kiến giảng viên trong các dịp tiếp xúc trực tiếp hoặc trao đổi bằng điện thoại, e-
mail. 
7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Tự  

nghiên 
cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành 
TT 

Chương 1 8 0 0 0 10 18 
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Chương 2 6 0 0 0 10 16 
Chương 3 10 0 0 0 30 40 
Chương 4 6 0 0 0 10 16 

Tổng 30 0 0 0 60 90 
7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 

Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 
điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Trọng số 

(%) 
Mục tiêu 

1 
 

Điểm chuyên cần 

Điểm danh 10 

Đánh giá tính chuyên cần, tích 
cực và thái độ trong học tập 

Tác phong, 
thảo luận, 
hoạt động 

nhóm 

10 

2 Kiểm tra giữa kỳ Tự luận 30 
Đảnh giá kết quả  nhận thức 

trong học trong học tập và khả 
năng nhớ của sinh viên 

3 
Thi kết thúc học 

phần 
Tự luận 50 

Đánh giá kết quả về kiến thức 
của sinh viên với lý thuyết về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình 
Điểm học phần= ( Điểm chuyên cần x 20% + Điểm  kiểm tra  x 30% + Điểm thi kết thúc 
học phần x 50%)/100% 

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

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 
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- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu Năm xuất 
bản 

Nhà xuất bản 

1 Bùi Kiến An Tập bài giảng – Quản lý 
dự án xây dựng 

2017 Thư viện 
Trường ĐH 
Kiên Giang 

2 Cao Hào Thi – 
Nguyễn Thúy Quỳnh 

Loan 

Quản lý dự án 2002 NXB ĐH Quốc 
Gia TP HCM 

3 Nguyễn Thị Xuân 
Lan, 

Quản lý dự án xây dựng 2010 NXB ĐH Quốc 
Gia TP HCM 

4 Đinh Tuấn Hải Quản lý dự án xây dựng 2012 NXB xây dựng 
11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1,2,3,
4 

Chương 1 
 

10  -Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1]: Chương 1 
+Tài liệu [2]; [4]: nội dung Phần I 
Sinh viên đọc chậm, vừa đọc vừa ngẫm 
nghĩ. 

5,6,7 Chương 2 
 

10  -Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1]: Chương 2 
+Tài liệu [3]; [4]: nội dung Phần II 
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 
18/06/2015 của Chính phủ. 

8,9, 
10, 

11,12 

Chương 3 
 

 
 

30 

 -Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1]: Chương 3 
+Tài liệu [3]: Nội dung phần III 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 



387 

+ Luật xây dựng: từ điều 50 đến điều 61. 
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 
18/06/2015 của Chính phủ. 
+ Đọc lại tài liệu học phần: Tổ chức thi 
công (Phần lập tiến độ thi công xây dựng 
công trình: Sơ đồ ngang và sơ đồ Gant) 
+ Luật đấu thầu. 

13, 
14, 
15 

Chương 4. 10  -Nghiên cứu trước: 
+ Tài liệu [1]: Chương 4. 
+Tài liệu [3]: nội dung từ mục 4.1 đến 4.4 
của Chương 4  
+ 50 câu hỏi sát hạch chuyên môn về Quản 
lý dự án do Bộ Xây Dựng ban hành. 
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(62) Học phần: Quy hoạch đô thị (2,0) 
 
1. Tên học phần: Quy hoạch đô thị 

(Urban planning)  
- Mã số học phần:  E27009  - Số tín chỉ học phần: 02  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết:  30 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  00 tiết 
+ Thảo luận:   10 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  00 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   20 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ Thuật –Công Nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên:                    Chức danh: 
Email:                     Điện thoại:  

4. Điều kiện tiên quyết: Không 
5. Mục tiêu của học phần:  
Mục tiêu của học phần Quy hoạch đô thị là môn khoa học tổng hợp thuộc nhiều lĩnh vực kinh 
tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật và nghệ thuật tổ chức không gian đô thị. Nhằm 
giúp sinh viên tìm hiểu những kiến thức cơ bản về quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch 
xây dựng đô thị. 
5.1.Kiến thức   
   5.1.1.Hiểu và vận dụng để nhận biết một số khái niệm về đô thị 
   5.1.2.Nhận biết được phân loại và phân cấp đô thị 
   5.1.3.Hiểu và vận dụng các lý luận về đô thị. 
   5.1.4.Đọc và triễn khai các thiết kế về quy hoạch. 
   5.1.5. Vận dụng được các giải pháp tổ chức xây dựng, quản lý đô thị một cách hiệu quả 
nhất. 
 5.2.Kỹ năng 
 5.2.1. Hiểu phân loại và phân cấp đô thị 
 5.2.2.Đọc và triễn khai được các thiết kế quy hoạch. 
 5.2.3.Vận dụng các lý luận về đô thị.  
 5.2.4. Quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị hiệu quả.  
5.3.Thái Độ 
5 .3.1.Tích cực học tập và nghiên cứu khoa học. 
5.3.2.Tham khảo thêm cac quy hoạch dân cư đô thị tại địa phương. 
5.4.Năng lực tự chủ và trách nhiệm. 
5.4.1.Hình thành năng lực tự nghiên cứu  
5.4.2.Hình thành năng lực tự đánh giá 
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6. Nội dung chi tiết học phần  
Chương I: Khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị 

Nội dung Mục tiêu dạy học 
1.1.Điểm dân cư đô thị 
1.2.Phân loại đô thị 
1.3.Phân cấp quản lý đô thị 
1.4.Mục tiêu và nhiệm vụ 
1.5.Lập các đồ án quy hoạch đô thị 

 5.1.1,5.1.2 
 

Chuong 2: Đô thị hóa và quá trình phát triển đô thị 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

Đô thị hóa 
2.1.Lược khảo về quá trình phát triển đô 
thị 
2.2.Khái quát về quá trình phát triển đô 
thị ở Việt Nam 
2.3.Những xu thế và quan điểm về phát 
triển đô thị 

5.1.3,5.2.1 

Chương  3: Thiết kế quy hoạch chung cải tạo và xây dựng đô thị 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

3.1.Mục tiêu,  nhiệm vụ chung  của xây 
dựng đô thị 
3.2.Xây dựng các tiền đề phát triển đô thị 
3.3.Định hướng phát triển không gian đô 
thị 

 3.4.Định hướng quy hoạch cải tạo hạ tầng 
kỹ thuật 
3.5.Quy hoạch xây dựng đợt đầu 5 đến 
10 năm. 

5.1.4,5.2.3 

Chương  4: Quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị 
Nội dung Mục tiêu dạy học 

4.1.Khái niệm cơ bản về quản lý quy 
hoạch đô thị 
4.2.Thực trạng và quản lý định hướng 
quy hoạch 
4.3.Tổ chức và quản lý nhà nước về quy 
hoạch xây dựng đô thị 
4.4.Quản lý nhà nước về xây dựng đô thị 
ở Việt Nam. 

5.1.5,5.2.4  

7. Hình thức tổ chức dạy - học  
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 7.1. Lịch trình chung  
Chủ đề lý thuyết Số tiết 

Chương 1 7 
Chương 2 8 
Chương 3 8 
Chương 4 7 

7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phương pháp đánh 
giá 

Trọng số 
(%) 

1 Tham gia học trên lớp: Lên lớp đầy đủ, chuẩn bị 
bài tốt, tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 
danh 

 
 
 
 

50 

2 Tự nghiên cứu: Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên 
giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo, bài 
tập… 

3 Hoạt động nhóm Trình bày báo cáo 
4 Kiểm tra giữa kỳ Viết 
5 Thi kết thúc học phần Viết 50 

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

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 
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- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy 
đổi sang điểm chữ và điểm số. 
10. Tài liệu học tập 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất bản 

1 Nguyễn Thế Bá Quy hoạch đô thị 2009 Bộ xây dựng 

2 Nguyễn Đình Hòe Khái niệm đô thị bền vững và 
việc ứng dụng tại Việt Nam 

2002 Xây dựng 

3 
 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 

quy hoạch xây dựng 
2008 

Bộ xây dựng 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

 
Chương 1: Khái 
niệm về đô thị 

và quá trình 
phát triển đô thị 

7 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ I đến  V  
- Tra cứu nội dung về: 
+ Phân loại đô thị 
+ Lập các đồ án quy hoạch đô thị 

2 

Chương 2:Đô 
thị hóa và quá 
trình phát triển 

đô thị 

8 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung từ I đến  III  
- Tra cứu nội dung về: quá trình phát triễn đô 
thị 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: 
+ Xu thế và quan điểm về phát triễn đô thị 

3 

Chương 3:Thiết 
kế quy hoạch 

chung cải tạo và 
xây dựng đô thị 

8 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I đến mục III  
- Tra cứu nội dung: 
+ Mục tiêu xây dựng đô thị 
+ Định hướng quy hoạch cải tạo hạ tầng kỹ 
thuật 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận :Xây dựng tiền 
đề phát triển đô thị. 

Kém < 4,0 F 0 
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4 

Chương 4: 
Quản lý quy 
hoạch và xây 
dựng đô thị 

 

7 0 

Nghiên cứu trước: 
- Tài liệu [1]: nội dung mục I đến IV  
- Tra cứu nội dung: 
+ Quản lý quy hoạch 
+Định hướng quy hoạch. 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Quản lý nhà 
nước về xây dựng đô thị ở Việt Nam. 
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(63) Học phần: Khóa luận tốt nghiệp (0,10) 
 
1. Tên học phần: Khóa luận tốt nghiệp  

(CAPSTONE PROJECT)  
- Mã số học phần:  E28001  - Số tín chỉ học phần: 10  tín chỉ  
- Phân bổ tiết giảng của học phần 
+ Nghe giảng lý thuyết:  00 tiết 
+ Làm bài tập trên lớp:  00 tiết 
+ Thảo luận:   00 tiết 
+ Thực hành, thực tập:  150 tiết 
+ Tự nghiên cứu:   300 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 
- Khoa:  Kỹ thuật công nghệ 

3. Thông tin về giảng viên 
Họ và tên: NGUYỄN THIỆN NHÂN Chức danh: Giảng viên, học vị: Thạc sĩ 
Email: ntnhan@vnkgu.edu.vn Điện thoại: 0918.946.181 

4. Điều kiện:  
5. Mục tiêu của học phần 
 Khóa luận tốt nghiệp trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng tổng quát về 
quy trình thiết kế kết cấu một công trình thực tế. Sử dụng toàn bộ kiến thức và kỹ năng tích 
lũy trong suốt quá trình học, sinh viên được yêu cầu thiết kế một công trình thực tế đảm bảo 
thỏa mãn các yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế và có xem xét đến các điều kiện ảnh hưởng của 
kinh tế và phát triển bền vững. Các kết quả phân tích và thiết kế được trình bày trong thuyết 
minh và các bản vẽ.  

Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể đạt được những kiến thức, kỹ năng, thái 
độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm cụ thể như sau:   
5.1. Kiến thức 

5.1.1. Lựa chọn được kiên trúc công trình phù hợp yêu cầu đồ án 
5.1.2. Xây dựng được phương án thiết kế kết cấu sàn tầng điển hình 
5.1.3. Xây dựng được phương án thiết kế kết cấu cầu thang 
5.1.4. Xây dựng được phương án thiết kế kết cấu bể nước 
5.1.5. Xây dựng được phương án thiết kế kết cấu khung 
5.1.6. Thống kê được địa chất công trình và xác định tải trọng thiết kế 
5.1.7. Xây dựng được phương án thiết kế kết cấu nền móng 

5.2. Kỹ năng 
5.2.1. Thiết kế được các cấu kiện công trình đảm bảo độ bền, độ cứng, độ ổn định và tiết 

kiệm vật liệu 
5.2.2. Trình bày rõ ràng các kết quả phân tích và thiết kế trong thuyết minh và bản vẽ phù 

hợp với yêu cầu 
5.2.3. Bảo vệ được kết quả thiết kế trước hội đồng đánh giá 
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5.3. Thái độ 
5.3.1. Tích cức học tập nghiên cứu khoa học. 
5.3.2. Hứng thú, say mê trong công việc thiết kế. 

5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
5.4.1. Tự đọc hiểu các tài liệu liên quan để thiết kế được công trình theo yêu cầu của 

nhiệm vụ đảm bảo tính chính xác và trung thực.  
5.4.2. Hình thành năng lực tự đánh giá kết quả thiết kế. 
5.4.3. Có trách nhiệm với các sản phẩm thiết kế và bảo vệ được kết quả thiết kế. 

6. Nội dung chi tiết học phần  
Chương 1: Kiến trúc công trình. 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1.1. Khái quát sơ bộ về kiến trúc công trình  
1.2. Xác định nội dung yêu cầu của Đồ án 

5.1.1;  5.3; 5.4 
 

Chương 2: Thiết kế kết cấu sàn tầng điển 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

2.1. Chọn lựa vật liệu sử dụng cho kết cấu công trình  
2.2. Xác định sơ đồ chịu lực công trình 
2.3. Chọn phương án kết cấu sàn   
2.4. Xác định sơ đồ tính sàn 
2.5. Tính toán tải trọng tác động lên sàn 
2.6. Tính nội lực xuất hiện trong sàn 

5.1.2;  5.2.1;  5.3; 5.4 

Chương 3: Thiết kế kết cấu cầu thang 

Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

3.1. Chọn phương án kết cấu cầu thang  
3.2. Xác định sơ đồ tính cầu thang 
3.3. Tính toán tải trọng tác dụng lên cầu thang 
3.4. Tính nội lực xuất hiện trong cầu thang 
3.5. Thiết kế thép cầu thang 
3.6. Kiểm tra các trạng thái giới hạn cho cầu thang 
3.7. Triển khai bản vẽ thép cầu thang 

5.1.3;  5.2.1;  5.3; 5.4 

Chương 4: Thiết kế kết cấu bể nước 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

4.1. Chọn phương án kết cấu bể nước mái hoặc bể nước 
ngầm 
4.2. Xác định sơ đồ tính bể nước 
4.3. Tính toán tải trọng tác dụng lên bể nước 
4.4. Tính nội lực xuất hiện trong bể nước 
4.5. Thiết kế thép bể nước 

5.1.4;  5.2.1;  5.3; 5.4 
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4.6. Kiểm tra các trạng thái giới hạn cho bể nước 
4.7. Triển khai bản vẽ thép bể nước 

Chương 5: Thiết kế kết cấu khung 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

5.1. Tính toán tĩnh tải và hoạt tải sử dụng của công trình 
5.2. Xác định kích thước sơ bộ cho hệ kết cấu công 
trình 
5.3. Mô hình công trình bằng phần mềm chuyên dụng 
5.4. Tính tải trọng gió tĩnh, tải trọng gió động  
5.5. Tính tải trọng động đất 
5.6. Tính các tải trọng đặc biệt khác 
5.7. Gán các trường hợp tải tác động vào mô hình 
5.8. Tổ hợp tải trọng 

5.1.5;  5.2.1;  5.3; 5.4 

Chương 6: Thống kê địa chất công trình và xác định tải trọng thiết kế 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

6.1. Thu thập và xử lý số liệu địa chất cho công trình  
6.2. Xác định các cặp nội lực nguy hiểm truyền xuống 
móng 
6.3. Phân nhóm các móng cần thiết 
6.4. Chọn phương án nền móng phù hợp với địa chất và 
quy mô công trình 

5.1.6;  5.2.1;  5.3; 5.4 

Chương 7: Thiết kế kết cấu nền móng 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

1. Tính toán khả năng chịu tải của cọc/ đất nền dưới 
móng 
2. Tính toán nội lực và thiết kế cấu tạo móng cho một 
số móng 
3. Kiểm tra các trạng thái giới hạn cho phương án kết 
cấu móng 

5.1.7;  5.2.1;  5.3; 5.4 

Chương 8: Phần tự chọn 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

Sinh viên lựa chọn thêm một phương án thiết kế khác 
với các phương án từ chương 2 đến chương 7 

5.2.1;  5.3; 5.4 

Chương 9: Tổng duyệt 
Nội dung (kiến thức) Mục tiêu dạy - học 

Tổng duyệt toàn bộ các nội dung SV đã thực hiện 5.1; 5.2;  5.3; 5.4 
7. Hình thức tổ chức dạy - học  
 7.1. Phương pháp giảng dạy 



396 

Dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung học phần và trình độ của sinh viên cũng như điều kiện dạy 
học, giảng viên sử dụng và kết hợp một số phương pháp sau:  
 -  Phương pháp diễn giảng  
 -  Phương pháp đàm thoại 
 -  Phương pháp thảo luận nhóm 
 -  Phương pháp dạy học theo dự án 
 7.2. Lịch trình chung 

Vấn đề 
 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng Lên lớp Tự  
nghiên 

cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 
Thực hành 

TT 
Chương 1 0 0 0 10 20 30 
Chương 2 0 0 0 30 60 90 
Chương 3 0 0 0 10 20 30 
Chương 4 0 0 0 10 20 30 
Chương 5 0 0 0 30 60 90 
Chương 6 0 0 0 10 20 30 
Chương 7 0 0 0 20 40 60 
Chương 8 0 0 0 20 40 60 
Chương 9 0 0 0 10 20 30 

Tổng 0 0 0 150 300 450 

7.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần 
Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo 

điều kiện sau: Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (micro) bảng, 
phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng 
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng 

chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên 
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự 

hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế 
9. Đánh giá quá trình trong dạy và học 
9.1. Các hoạt động đánh giá 

- Thang điểm: 10 
- Giáo viên hướng dẫn đánh giá quá trình 
- Giáo viên phản biện đánh giá kết quả thực hiện cuối cùng 
- Hội đồng (ít nhất 3 thành viên) đánh giá quá trình trình bày và bảo vệ giải pháp thiết kế 

của SV (G2.2). 
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- Tất cả các đánh giá dựa trên các tiêu chí nêu rõ trong các rubrics cho GVHD, GVPB, và 
thành viên hội đồng 

- Điểm tổng kết là trung bình cộng điểm của Giáo viên hướng dẫn, Giáo viên phản biện và 
các thành viên Hội đồng 

CĐR  
môn học 

Hình thức kiểm tra 
GVHD đánh giá GVPB đánh giá Hội đồng bảo vệ 

5.2.1 x x x 
5.4.1 x x x 
5.2.2 x x x 
5.2.3   x 
5.1 x x x 

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

10. Tài liệu học tập 
 - Các tiêu chuẩn thiết kế trong và ngoài nước 
 - Giáo trình các môn học liên quan đến đề tài 
11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 
Chương 1. Kiến 
trúc công trình 

0 20 

1. Tìm hiểu về kiến trúc công trình, cơ 
sở thiết kế kiến trúc của công trình và 
các hệ thống phụ trợ, hệ chịu lực, vùng 
địa lý, áp lực gió,… 
2. Chỉnh sửa các bản vẽ kiến trúc cho 
phù hợp với yêu cầu của GV 
3. Viết báo cáo phần kiến trúc 
4. Tìm hiểu tổng quát các nội dung sẽ 
thực hiện trong Đồ án  

Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 
Đạt 

Xuất sắc 9,0 - 10 A 4,0 
Giỏi 8,0 - 8,9 B+ 3,5 
Khá 7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 - 6,9 C+ 2,5 
Trung bình 5,0 - 5,9 C 2,0 

Không đạt 
Trung bình yếu 4,0 - 4.9 D 1,0 

Kém < 4,0 F 0 
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2 
Chương 2. Thiết 
kế kết cấu sàn tầng 
điển 

0 60 

1. Tìm hiểu các loại vật liệu sử dụng cho 
phần kết cấu 
2. Đánh giá sơ bộ hệ kết cấu chịu lực 
chính của công trình 
3. Xác định các phương án kết cấu sàn 
và chọn lựa phương án phù hợp (gần với 
thực tế) 
4. Thiết lập sơ đồ tính cho sàn 
5. Tính toán các loại tải trọng tác động 
lên sàn 
6. Tính nội lực xuất hiện trong sàn 

3 
Chương 3. Thiết 
kế kết cấu cầu 
thang 

0 20 

1. Xác định các phương án kết cấu cầu 
thang và chọn lựa phương án phù hợp 
(gần với thực tế) 
2. Tìm hiểu các sơ đồ tính khác nhau cho 
cầu thang và thiết lập sơ đồ tính cho cầu 
thang 
3. Tính toán các loại tải trọng tác dụng 
lên cầu thang 
4. Tính nội lực xuất hiện trong cầu thang 
5. Xác định cơ sở lý thuyết tính toán 
thép cầu thang và lập các bảng tính thép 
cầu thang, chọn lựa và bố trí thép cầu 
thang 
6. Kiểm tra các trạng thái giới hạn cho 
cầu thang 
7. Triển khai bản vẽ thép cầu thang 
8. Viết báo cáo phần thiết kế kết cấu cầu 
thang 

 
4 

Chương 4. Thiết 
kế kết cấu bể nước 

0 20 

1. Xác định các phương án kết cấu bể 
nước và chọn lựa phương án phù hợp 
(gần với thực tế) 
2. Tìm hiểu các sơ đồ tính khác nhau cho 
bể nước và thiết lập sơ đồ tính cho bể 
nước 
3. Tính toán các loại tải trọng tác dụng 
lên bể nước 
4. Tính nội lực xuất hiện trong bể nước 
5. Xác định cơ sở lý thuyết tính toán 
thép bể nước và lập các bảng tính thép 
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bể nước, chọn lựa và bố trí thép bể nước 
6. Kiểm tra các trạng thái giới hạn cho 
bể nước 
7. Triển khai bản vẽ thép bể nước 
8. Viết báo cáo phần thiết kế kết cấu bể 
nước 

 
5 

Chương 5. Thiết 
kế kết cấu khung 

0 60 

1. Tính toán tĩnh tải và hoạt tải sử dụng 
của công trình 
2. Xác định kích thước sơ bộ cho hệ kết 
cấu công trình 
3. Sử dụng phần mềm chuyên dụng để 
mô hình công trình 
4. Sử dụng kiến thức môn Động lực học 
công trình tính tải trọng gió tĩnh, tải 
trọng gió động 
5. Tính tải trọng động đất: chọn sử dụng 
phương pháp tính (tĩnh lực ngang tương 
đương, phổ phản ứng, phân tích đẩy dần 
– push over analysis …) 
6. Xác định các loại tải trọng đặc biệt 
khác (nếu có) 
7. Gán tải vào mô hình 
8. Tổ hợp tải trọng theo Tiêu chuẩn xây 
dựng 

 
6 

Chương 6. Thống 
kê địa chất công 
trình và xác định 
tải trọng thiết kế 

0 20 

1. Thu thập và xử lý số liệu địa chất cho 
công trình  
2. Xác định các cặp nội lực nguy hiểm 
truyền xuống móng 
3. Chọn phương án nền móng phù hợp 
với địa chất và quy mô công trình: móng 
cọc ép (cọc BTCT, cọc BT ly tâm dự 
ứng lực), móng cọc khoan nhồi, móng 
cọc baret, móng bè trên nền cọc,... 

 
7 

Chương 7. Thiết 
kế kết cấu nền 
móng 

0 40 

1. Tính toán khả năng chịu tải của cọc/ 
đất nền dưới móng 
2. Phân tích và lựa chọn mô hình tính 
cho các cấu kiện của móng, xác định các 
thông số đầu vào hợp lý cho mô hình 
3. Tính toán nội lực và thiết kế cấu tạo 
móng cho một số móng 
4. Kiểm tra các trạng thái giới hạn cho 
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phương án kết cấu móng 

8 Phần tự chọn  40 

SV triển khai thêm các nội dung nâng 
cao (tự chọn phù hợp với khả năng) nếu 
còn quỹ thời gian để triển khai 
Hoặc Rà soát và chỉnh sủa hoàn thiện đồ 
án 

9 Tổng duyệt  20 

1. SV hoàn thiện thuyết minh và bản vẽ 
toàn bộ công trình 
2. Đóng cuốn và ký duyệt chuẩn bị nộp 
phản biện 

 


