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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.
Vấn đề 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Nội dung

4.1.1
4.2.1
4.3.3

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
Vấn đề 2: Phép biện chứng duy vật
Nội dung

4.1.1
4.2.2
4.3.3
4.3.2

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
32

7.1 Lịch trình chung
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Chủ đề

Lên lớp
Lý thuyết

Bài tập

Thảo
luận

Thực hành,
thực tập,
tiểu luận

Tự nghiên
cứu

Tổng

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

33

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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

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
Học

2006

NXB.Chính
trị quốc gia

Thư viện

3

Giáo trình triết học MácLênin (dùng trong các
trường Đại học, Cao đẳng),

Học

2009

NXB.Chính
trị quốc gia

Thư viện

4

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

2008

NXB.Lý luận Thư viện
chính trị

Học

5

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

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
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4.2.1
4.2.2
4.3.2

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Chủ đề
Lên lớp
Thực hành,
Tự nghiên
thực tập,
Thảo
cứu
Lý thuyết Bài tập
tiểu luận
luận

Tổng

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:
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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 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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập:

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

1

Giáo trình Kinh tế
chính trị MácLênin

2

Giáo trình Chủ
nghĩa Xã hội khoa
học

3

Hướng dẫn học tập
môn Kinh tế chính
trị Mác-Lênin

4

Giáo trình Những
nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa MácLênin

5

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

6

Ban

Tư Tài liệu nghiên cứu

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục
đích
sử
dụng

Thư viện

Học

2006

NXB. Chính
trị quốc gia

Thư viện

Học

2006

NXB. Chính
trị quốc gia

Thư viện

Học

2006

NXB.Thống
kê

NXB.Lý luận Thư viện
chính trị

Học

NXB.Lý luận Thư viện
chính trị

Học

Năm
xuất
bản

2009

2008

2009
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Nhà
xuất bản

NXB Chính

Thư viện

Tham

tưởng
– Nghị quyết Đại hội
Văn
hóa X của Đảng (dùng
Trung ương cho cán bộ Đảng
viên cơ sở)

7

Ban
Tư
tưởng
–
Văn
hóa
trung ương

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

trị quốc gia

NXB.Lý luận Thư viện
chính trị

khảo

Tham
khảo

2008

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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(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
4.1.1 4.1.2
1.2 Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ 4.2.1 4.2.2
Chí Minh
4.3.2 4.3.3
1.3 Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

4.1.3

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
4.2.2

4.1.2
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
4.2.1
4.3.1

Vấn đề 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
Nội dung
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
4.2.1

4.1.2
4.2.2
4.3.3

Mục tiêu
4.1.2
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
4.3.2

4.1.2

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
41

4.1.1

4.1.2

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
4.3.1

4.2.2
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Chủ đề

Lên lớp
Lý thuyết

Thảo
luận

Bài tập

Thực hành,
thực tập,
tiểu luận

Tự nghiên
cứu

Tổng

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

1
2
3

Tên tác giả

Năm
xuất
bản

Tên tài liệu

Giáo trình tư tưởng
Hồ Chí Minh
Giáo trình Tư
tưởng Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh –
Tiểu sử

2012
2003
2009

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục
đích
sử
dụng

NXB. Chính
trị quốc gia
NXB. Chính
trị quốc gia

Thư viện

Học

Thư viện

Học

NXB.Thống
kê

Thư viện

Học

Nhà
xuất bản

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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(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 (19451975)
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)
Vấn đề 4. Đường lối công nghiệp hóa
Nội dung

4.1.3;4.1.4 4.2, 4.3.1;
4.3.2

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
Vấn đề 6. Đường lối xây dựng Hệ thống chính trị
Nội dung
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4.1.3;4.1.4 4.2; 4.3

Mục tiêu

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Tổng
Lên lớp
Thực hành, Tự nghiên
thực tập,
cứu
Lý thuyết Bài tập
Thảo
tiểu 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
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.
Chủ đề
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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

1

Bộ Giáo
dục và
Đào tạo

Tên tài liệu

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

Năm
xuất
bản

Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục
đích sử
dụng

2013

NXB. Chính
trị quốc gia

Thư viện

Học

NXB. Chính
trị quốc gia

Thư viện

Tham
khảo

Văn kiện Đảng Toàn
tập

2

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

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

3

Đại học
Quốc gia
Hà Nội

4

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.

Vấn đề 12:

Ngành Luật Lao động.

4.1.1-2;
4.2.1-2;
4.3.1-2
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp
Lý thuyết

Bài tập

Thảo
luận

Thực hành,
thực tập,
tiểu luận

Tự nghiên
cứu

Tổng

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
Trọng số
Phương pháp đánh
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
giá
(%)
1

Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài Quan sát, điểm danh
tốt, tích cực thảo luận…

5

2

Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm Chấm báo cáo, bài
vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập tập…

5

50

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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục
đích
sử
dụng

TT

Tên tác giả

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

51

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Chủ đề

Lên lớp
Lý thuyết

Bài tập

Thảo
luận

Thực hành,
thực tập,
tiểu luận

Tự nghiên
cứu

Tổng

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

1

Điểm chuyên cần

2

Điểm bài tập

Quy định

Trọng số

Số tiết tham dự/tổng số tiết

5%
10%

3

Số bài tập đã làm/số bài tập
được giao
Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/thuyết minh/…
- Được nhóm xác nhận có
tham gia

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%

Mục tiêu

15%

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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0
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10. Tài liệu học tập

TT

Năm
xuất
bản

Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục
đích
sử
dụng

Tên tác giả

Tên tài liệu

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
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

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

4.1, 4.2, 4.3

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
Vấn đề 6. Suy thoái môi trường & diễn thế sinh thái
Nội dung
6.1 Suy thoái môi trường (STMT)
6.2 Diễn thế sinh thái
6.3 Mối quan hệ giữa STMT & diễn thế sinh thái
Vấn đề 7. Sinh thái môi trường đất, nước
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4.1, 4.2, 4.3

Mục tiêu
4.1, 4.2, 4.3

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

Mục tiêu
4.1, 4.2, 4.3

7. Hình thức tổ chức dạy-học
7.1 Lịch trình chung
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Chủ đề
Lên lớp
Thực hành,
Tự
thực tập,
nghiên
Thảo
Lý thuyết Bài tập
tiểu luận
cứu
luận

Tổng

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

Trọng
Mục tiêu
số

Quy định

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

- Thi viết (60 phút)
Điểm thi kết thúc học - Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và
5
phần
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

60

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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập:

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục
đích
sử
dụng

2005

NXB Đại học
quốc gia
HCM.

Thư viện

Học

Năm
xuất
bản

1

Lê Huy Bá

Sinh thái môi
trường học cơ
bản

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.
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4.1, 4.2, 4.3

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
Vấn đề 5. Giả thuyết, chứng minh, bác bỏ
Nội dung
5.1 Giả thuyết
5.2 Chứng minh
5.3 Bác bỏ

4.1, 4.2, 4.3

Mục tiêu
4.1, 4.2, 4.3

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

Mục tiêu
4.1, 4.2, 4.3

7. Hình thức tổ chức dạy-học
7.1 Lịch trình chung
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Chủ đề
Lên lớp
Thực hành,
Tự nghiên
thực tập,
Thảo
cứu
Lý thuyết Bài tập
tiểu luận
luận

Tổng

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
1

Điểm thành phần
Điểm chuyên cần

Quy định
Số tiết tham dự học/tổng số tiết

Trọng số
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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập:

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

64

Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục
đích sử
dụng

1

Hoàng Chúng

Logic học phổ 1994
thông

2

Vương Tất Đạt Logic học đại
cương

3

Tô Duy Hợp,
Nguyễn Anh
Tuấn

Logic học

Nhà xuất bản
Giáo dục

Thư viện

Học

1998

NXB ĐHQG
Hà Nội

Thư viện

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp
Lý thuyết

Bài tập

Thảo
luận

Thực hành,
thực tập,
tiểu luận

Tự nghiên
cứu

Tổng

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
1

2

Điểm thành phần
Điểm chuyên cần.

Điểm bài tập.

3

Điểm bài tập nhóm.

4

Điểm kiểm tra giữa
kỳ.

5

Điểm kiểm tra đánh
giá cuối kỳ.

6

Quy định
Số tiết tham dự học/tổng số tiết.

Số bài tập đã làm/số bài tập
được giao.
- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham
gia.
- Nghe - viết.

- Nghe - viết.

Điểm thi kết thúc học
- Thi nghe – viết.
phần.

Trọng số

Mục tiêu

5%

4.1.1-3;
4.2.1-3,
4.3.1-2.

5%

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

10%

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

10%

4.1.1-3
4.2.1-3;
4.3.1-2.

20%

4.1.1-3
4.2.1-3;
4.3.1-2.

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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

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
Casey
Malarcher

2007 Nhà xuất bản
Compass
Media Inc.

Thư viện

Tham
khảo

4

Lin Lougheed

2008 Nhà xuất bản
Longman.

Thư viện

Tham
khảo

Longman
preparation series
for the New
TOEIC test

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.
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4.1.1;4.3.1;
4.3.2

1.3 Hướng dẫn sinh viên thực hành ngữ âm (giọng
điệu lịch sự).
Vấn đề 2. Cũ và mới
Nội dung
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).
Vấn đề 3. Sức khỏe
Nội dung

Mục tiêu
4.1.3;4.3.1;
4.3.2

Mục tiêu

3.1 Giới thiệu cách sử dụng used to và thì quá khứ 4.1.3;4.3.1;
tiếp diễn.
4.3.2
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.
Vấn đề 4. Sở thích
Nội dung
Mục tiêu
4.1 Giới thiệu danh động từ sau các động từ chỉ ý 4.2.1;4.3.1
thích hoặc không thích
4.3.2
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
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.
Vấn đề 6. Mô tả tính cách con người
Nội dung

4.2.2;4.3.1;
4.3.2

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.
Vấn đề 7. Tiền bạc
Nội dung

4.2.3;4.3.1;
4.3.2
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Mục tiêu

Mục tiêu

7.1 Giới thiệu thì quá khứ hoàn thành
4.2.3;4.3.1;
7.2 Giới thiệu cách dùng các từ chỉ thời gian:
4.3.2
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…
7. Hình thức tổ chức dạy-học
7.1 Lịch trình chung
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp
Thực hành, Tự nghiên
thực tập
cứu
L.Thuyết Bài tập T.Luận

Tổng

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

5
6

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

10%

4.2.1 đến 4.2.5

Điểm kiểm tra giữa kỳ -Bài tập nhóm (60 phút)

15%

4.1.1
4.2.5;

Điểm thi kết thúc học
phần

50%

4.1;4.2;4.3

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

đến

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

F

0

Không đạt
Kém
10. Tài liệu học tập

TT

1

2
3

Tên tác giả

< 4,0

Năm
xuất
bản

Tên tài liệu

Sarah
Cunningham,
Peter Moor

New Cutting Edge
– Pre-Intermediate,

Anne Taylor

Target TOEIC,

2010

2007

Anne Taylor & Starter TOEIC

2007
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Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai
thác tài
liệu

Mục
đích
sử
dụng

Nhà xuất Thư
bản
viện
Pearson
Longman.

Học

NXB Trẻ

Học

Nhà

Thư
viện

xuất Thư

Tham

Casey
Malarcher

bản
viện
Compass
Media Inc.

Lin Lougheed

khảo

Longman
Thư
Tham
Nhà xuất
preparation series
viện
khảo
4
2008 bản
for the New
Longman.
TOEIC test
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
3
4.1.1;4.3.1;
tiếp diễn.
4.3.2
1.2
Vấn đề 2

Từ mới liên quan đến mô tả hoạt động hằng
ngày.
Memory
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3

4.1.1;4.3.1;
4.3.2

2.1

Nội dung
Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn, mô tả
những hoạt động trong thời thơ ấu.

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

Số tiết
2

Mục tiêu
4.1.3;4.3.1;
4.3.2

Vấn đề 3

Số tiết
2

Mục tiêu
4.1.2;4.3.1;
4.3.2

Around the world

3.1

Nội dung
Từ vựng miêu tả tỉnh và thành phố.

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

Số tiết
2

Mục tiêu
4.2.1;4.3.1
4.3.2

Vấn đề 4

Life stories

4.1

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

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

5.1

Nội dung
Thì tương lai đơn, mệnh đề if, when.

5.2

Từ vựng mô tả công việc.

2

5.3

Viết thư và phỏng vấn xin việc.

2

Vấn đề 6

Số tiết
2

Mục tiêu
4.2.2;4.3.1;
4.3.2
4.2.2;4.3.1;
4.3.2

In the media

6.1

Nội dung
Thể bị động và tính từ tận cùng bằng “-ed’ và “ing”.

6.2

Từ vựng liên quan đến TV và radio.
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Số tiết
3

Mục tiêu
4.1.4;4.3.1;
4.3.2

3

4.1.4;4.3.1;

4.3.2
Vấn đề 7

Socialising
Nội dung
Thể hiện yêu cầu một cách lịch sự, dùng will để
đưa ra quyết định.

Số tiết
2

Mục tiêu
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

7.1

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

F

0

Không đạt
Kém
10. Tài liệu học tập

TT

1

2

3

< 4,0

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục
đích sử
dụng

Sarah
Cunningham,
Peter Moor

New Cutting Edge –
Pre-Intermediate,

2010

Pearson
Longman.

Thư viện

Học

Liz and John
Soars

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

2007 NXB Trẻ

Thư viện

Học

Lin Lougheed

Longman
preparation series
for the New TOEIC
test

2008 Longman.

Thư viện

Tham
khảo

Tên tác giả

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.
4.1.1; 4.2.1; 4.2.2;
4.2.3 4.3.1; 4.3.2;
1.2. Ma trận và các phép toán trên ma trận.
1.3. Định thức và các tính chất cơ của định thức, 4.3.3.
công thức Laplace.
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.
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4.1.2; 4.2.1; 4.2.2;
4.2.3 4.3.1; 4.3.2;

Nội dung
2.3. Hạng của ma trận – Phương pháp Gauss.

Mục tiêu
4.3.3.

Vấn đề 3: Không gian vector
Nội dung

Mục tiêu

3.1. Khái niệm không gian vector, không gian 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2;
con.
4.2.3 4.3.1; 4.3.2;
4.3.3.
3.2. Cơ sở - Tọa độ.
3.3. Hạng của hệ vector.
7. Hình thức tổ chức dạy – học
7.1. Lịch trình chung:
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp
Thực
Tự
hành, thực nghiên
Lý
Thảo
Bài tập
tập
cứu
thuyết
luận

Tổng

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
Trọng số
Phương pháp đánh
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
giá
(%)
1

Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài Quan sát, điểm danh
tốt, tích cực thảo luận…

5

2

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

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

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

F

0

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập

TT

Năm
xuất
bản

Tên tác giả

Tên tài liệu

Nguyễn Đình
Trí
Nguyễn Thị
Linh

Bài tập toán cao cấp
tập I
Giáo trình Đại số
tuyến tính B

3

Lê Tuấn Hoa

4

Đậu Thế Cấp

1
2

Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục
đích
sử
dụng

2000

Giáo dục

Thư viện

Học

2014

ĐHKG

Thư viện

Học

Đại số tuyến tính qua
các ví dụ & bài tập

2006

ĐHQGHN

Thư viện

Học

Đại số tuyến tính

2008

Giáo dục

Thư viện

Học

81

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, 4.1.1;
giới hạn dãy số.
4.2.3;
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4.2.1;
4.3.1;

4.2.2;
4.3.2;

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;
4.2.3;
4.3.4

Vấn đề 3: Phép tính tích phân hàm một biến
Nội dung
3.1. Nguyên hàm và tích phân bất định.
3.2. Tích phân xác định và ứng dụng.
3.3. Tích phân suy rộng.

4.2.1;
4.3.1;

4.2.2;
4.3.2;

Mục tiêu
4.1.3;
4.2.3;
4.3.4

4.2.1;
4.3.1;

4.2.2;
4.3.2;

Vấn đề 4: Hàm nhiều biến
Nội dung

Mục tiêu

4.1. Giới hạn và tính liên tục.
4.1.4;
4.2.3;
4.2. Đạo hàm riêng và vi phân toàn phần.
4.3. Ứng dụng của phép tính vi phân hàm nhiều 4.3.4
biến.

4.2.1;
4.3.1;

4.2.2;
4.3.2;

Vấn đề 5: Phương trình vi phân
Nội dung

Mục tiêu

5.1. Các khái niệm về phương trình vi phân, ví 4.1.5;
dụ minh họa.
4.2.3;
4.3.4
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.
7. Hình thức tổ chức dạy-học
7.1. Lịch trình chung:
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp
Thực hành, thực
tập
Lý thuyết Bài tập Thảo luận

4.2.1;
4.3.1;

4.2.2;
4.3.2;

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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

Phương pháp đánh
giá

Các chỉ tiêu đánh giá

Trọng số
(%)

1

Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, Quan
tích cực thảo luận…
danh

điểm

5

2

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

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

sát,

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

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

Đạt
Xuất sắc
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Trung bình yếu

4,0 - 4,9

D

1,0

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập

TT

Tên tác giả

1

Nguyễn Xuân
Liêm

2
3
4

5

6

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục
đích
sử
dụng

Giải tích

1997

Giáo dục

Thư viện

Học

Nguyễn Cam

Giải tích hàm
một biến

2000

ĐHQG
TPHCM

Thư viện

Học

Phạm Gia Hưng

Giải tích

2011

ĐH Nha
Trang

Thư viện

Học

Ngô Thu Lương,
Nguyễn Minh
Hằng

Toán cao cấp 1

2010

ĐH KHTN
TP HCM
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toán học
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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
Mục tiêu dạy-học
(Kiến thức/Kỹ năng)
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
Chủ đề 2: Cơ học Hệ Chất điểm – Cơ học Vật rắn
Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)

5.1.1, 5.2.1

Mục tiêu dạy-học

Kiến thức
2.1. Định lí biến thiên động lượng của hệ chất điểm. Định luật bảo 5.1.2, 5.2.2
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
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
5.1.4, 5.2.4
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
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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)
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

Mục tiêu dạy-học

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
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5.1.7, 5.2.7

6.2. Nội dung chi tiết các bài thực hành:
Nội dung

Kiến thức/Kỹ năng

Mục tiêu
dạy-học

5.1.1
Xác định các đại lượng vật lý cơ bản: Chiều
5.2.1
Bài 1: Phép đo các hằng
dài, khối lượng, thời gian. Hình thành kỹ năng
số cơ bản
5.3
làm việc nhóm, kỹ năng trình bày báo cáo.
5.4
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

Xác định góc quay, vận tốc góc, gia tốc góc
trong chuyển động quay của đĩa tròn và thanh
Bài 4: Mô men quán tính kim loại qua đó xác định momen quán tính,
và gia tốc góc
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

Xác định nhiệt dung mol đẳng tích CV và nhiệt
Bài 5: Nhiệt dung riêng dung mol đẳng áp Cp của chất khí. Hình thành
của chất khí
kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày báo
cáo.

5.1.3
5.2.3
5.3
5.4

xác định đương lượng cơ của nhiệt và tính toán
Bài 6: Đương lượng cơ được nhiệt dung riêng của đồng và nhôm. Hình
thành kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình
của nhiệt
bày báo cáo.

5.1.3
5.2.3
5.3
5.4

Tính toán sức căng bề mặt của chất lỏng và các
Bài 7: Xác định sức căng chất lỏng khác như dầu ô liu, rượu, … Hình
thành kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình
bề mặt chất lỏng
bày báo cáo.

5.1.3
5.2.3
5.3
5.4

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

Bài 8: Định luật coulomb

5.1.4
Xác định được mối quan hệ giữa điện áp và
5.2.4
Bài 9: Điện trường và
cường độ điện trường. Hình thành kỹ năng làm
điện thế trong tụ điện
5.3
việc theo nhóm, kỹ năng viết báo cáo.
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 5.2.4
cách. Có kỹ năng viết báo cáo, phân tích và xử 5.3
lý số liệu.
5.4

Xác định được từ thông tại tâm của vòng dây
Bài 11: Từ trường của kín, chứng minh sự phụ thuộc của từ thông này
cuộn dây. định luật biot – vào bán kính và số vòng dây. Hình thành kỹ
savart
năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày báo
cáo.
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Chủ đề
Lên lớp
Thực
Tự
hành, thực nghiên
Lý
Thảo
Bài tập
tập
cứu
thuyết
luận
Chủ đề 1

04

02

01

Chủ đề 2

02

Chủ đề 3

03

Chủ đề 4

04

02

12

Chủ đề 5

03

02

10

Chủ đề 6

03

02

5.1.5
5.2.5
5.3
5.4

Tổng

14
04

01

08

01

12

7.2.2. Các bài thực hành
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp

Thực
hành, thực
tập

Tự
nghiên
cứu

Bài 1

02

01

Bài 2

02

02

Bài 3

04

03

Bài 4

02

02

Bài 5

02

03

Lý
thuyết

Thảo
luận

Bài tập
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Tổng

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
Trọng số Mục tiêu
Phương pháp
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
đánh giá
(%)
1

Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài Quan sát, gọi trả
tốt, tích cực thảo luận.
lời câu hỏi.

5

2

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

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

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

F

0

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập

TT

Tên tác giả

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

Năm
xuất
bản

Tên tài liệu

Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục đích
sử dụng
Học

Thư viện

×

×

Tham
khảo

Vật lý đại cương 1

2006

Giáo dục

[2] TS.
Huỳnh Vật lý đại cương 2
Hữu Nghĩa,
TS. Lê Phước
Lượng

2006

Khoa học Thư viện
và
Kỹ
thuật

[3] Lương Duyên Vật lý đại cương
Bình

2000

Giáo dục

×

[4] Lương Duyên Bài tập Vật lý đại
Bình
cương

2001

Giáo dục

×

[5] Nguyễn Thị Bài giảng Thực
Thúy Quỳnh
hành Vật lý đại
cương

2018

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
11.1. Nội dung lý thuyết:
Lý
thuyế
Tuần
Nội dung
t
(tiết)
1

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

7

Thực
hành
(tiết)

×

Nhiệm vụ của sinh viên

-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

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

+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.
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

03

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

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

1

1

2

Nội dung

Bài 1: Phép đo các
hằng số cơ bản

Bài 2: Các định luật
newton

Bài 3: Các định luật
về va chạm

Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

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.

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.

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

5

Bài 7: Xxác định sức
căng bề mặt chất
lỏng

03

5

Bài 8: Định luật
coulomb

03

6

7

7, 8

Bài 9: Điện trường
và điện thế trong tụ
điện

Bài 10: Thế coulomb
và trường coulomb

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

- 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.
- 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.
- 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.

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.

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.

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

Số tiết lý
thuyết
3

Số tiết
Mục tiêu
thực hành
2
4.1
4.2
4.3

Số tiết lý
thuyết
3

Số tiết
Mục tiêu
thực hành
2
4.1
4.2
4.3

Số tiết lý
thuyết

Số tiết
thực hành

8

3

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
2.1. Giới thiệu hệ điều hành WinXP.
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
3.1. Giới thiệu tổng quan về MS.Word
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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Mục tiêu
4.1
4.2
4.3

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

Số tiết lý
thuyết
8

Số tiết
Mục tiêu
thực hành
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
5.1. Tổng quan MS. Power Point: giới thiệu,
các thao tác, các cách hiển thị Slide.

Số tiết lý
thuyết

Số tiết
thực hành

5

4

Số tiết lý
thuyết

Số tiết
thực hành

3

1

Mục tiêu
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
6.1. Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính
và internet.
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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Mục tiêu
4.1
4.2
4.3

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

Số tiết tham dự học/tổng số tiết

4.3

1

Điểm chuyên cần

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

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

5

10%

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

5

Trần Hoàng Nguyên

Hướng Dẫn
Sử Dụng
Microsoft
Excel 2013

2013

NXB Hồng
Đức

Thư viện

Tham
khảo

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
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
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Số tiết

Mục tiêu

2

4.1.1
4.1.2
4.1.3

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Kỹ thuật chạy giữa quãng cự ly trung bình
Kỹ thuật xuất phát chạy cự ly trung bình
Kỹ thuật về đích chạy cự ly trung bình
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
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Nguyên lý kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng
Kỹ thuật giậm nhảy đá lăng
Kỹ thuật chạy đà nhảy cao nằm nghiêng
Kỹ thuật qua xà nhảy cao nằm nghiêng
Kỹ thuật rơi nhảy cao nằm nghiêng
Luật thi đấu nhảy cao nằm nghiêng

Số tiết

Mục tiêu

3

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Số tiết

Mục tiêu

10

4.2.1
4.2.2

Số tiết

Mục tiêu

20

4.2.1
4.2.2

Số tiết

Mục tiêu

20

4.2.1
4.2.2

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

Vấn đề 2. Kỹ thuật chạy cự ly trung bình
Nội dung
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.

Vấn đề 3. Nhảy cao nằm nghiêng
Nội dung
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.

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

1

Điểm lý thuyết

30%

2

Điểm giữa kỳ

20%

3

Điểm thi kết thúc

50%

Mục tiêu

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:
Địa chỉ
Mục
Năm
Nhà
khai thác đích sử
TT
Tên tác giả
Tên tài liệu
xuất
xuất
tài liệu
dụng
bản
bản
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

Thư viện

Học

TDTT

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

1

2

Nội dung

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
Kỹ thuật hít thở trong đi bộ

Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

1

4

1

4
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Nhiệm vụ của sinh viên
-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
-Nghiên cứu trước +Tài

Tuần

Nội dung

Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

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

Kỹ thuật chạy đường vòng cự
ly trung bình
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

-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

-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

-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

-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

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

1

4

-Nghiên cứu trước +Tài

3

1

Kỹ thuật xuất phát cao chạy
cự ly trung bình
4

1

Kỹ thuật về đích chạy cự ly
trung bình
5

1

Luật thi đấu đi bộ & chạy cự
ly trung bình
6

1

Nguyên lý kỹ thuật nhảy cao
năm nằm nghiêng
7

1

Kỹ thuật giậm nhảy đá lăng
8

9

Nhiệm vụ của sinh viên

Kỹ thuật chạy đà nhảy cao
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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

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

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

1

1
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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.

Số tiết

Mục tiêu

12
12
12
14

4.2.1.
4.2.2.

6.2. Thực hành
Nội dung
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.
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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

1

Điểm lý thuyết

30%

2

Điểm giữa kỳ

20%

3

Điểm thi kết thúc

50%

Mục tiêu

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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập:
TT

Tên tác giả

Năm
xuất
bản

Tên tài liệu
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Nhà
Xuất bản

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 1996
đấu bóng chuyền

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.

Số tiết

Mục tiêu

Vấn đề 2: Những kỹ thuật cơ bản trong cầu lông
Nội dung
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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.

Số tiết

Mục tiêu

2

4.1.1.
4.1.2.

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.

Vấn đề 3: Giới thiệu sơ lược về luật cầu lông
Nội dung
3.1. Kích thước sân bãi, cách tính điểm.
3.2. Phương pháp tổ chức thi đấu.
6.2. Thực hành

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

1

Điểm lý thuyết

30%

2

Điểm giữa kỳ

20%
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Mục tiêu

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.
Hình thức lên lớp

Thời
gian

Nội dung buổi học

Tuần
1

Giới thiệu môn học,hướng dẫn các bài
tập khởi động chung và khởi động
chuyên môn.

Tuần
2
Tuần
3

Giới thiệu lịch sử, lợi ích việc tập luyện
môn cầu lông. Giới thiệu các kỹ thuật
cơ bản trong môn cầu lông.
Hướng dẫn cách cầm vợt, tâng cầu và
các bước di chuyển đơn bước trong
môn cầu lông.

Lý
thuyết

Thực
hành

1

2

Tự
học

2

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
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2

4

Tự
nghiên
cứu

Tổng

Hình thức lên lớp

Thời
gian

Nội dung buổi học

Lý
thuyết

Thực
hành

Tự
học

Tự
nghiên
cứu

Tổng

12tiết

30 tiết

60 tiết

lông
Tuần
7

Áp dụng kỹ thuật di chuyển đa bước về
phía cuối sân thực hiện động tác nhận
giao cầu

Tuần
8

Thi kết thúc học phần

Tuần
9

Thi kết thúc học phần

2

2
2

Tổng cộng:

5 tiết
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14 tiết

(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
117

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;
5.1.1.2; 5.2.1.2; 5.3;
5.1.1.3; 5.2.1.3; 5.3;

5.4
5.4
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;

5.1.2.2; 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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5.4

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 5.1.3.1; 5.2.3.1; 5.3; 5.4
dân
3.2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 5.1.3.2; 5.2.3.2; 5.3; 5.4
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
5.1.3.3; 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 5.1.5.1; 5.2.5.1; 5.3; 5.4
dựng lực lượng vũ trang nhân dân
5.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 5.1.5.2; 5.2.5.2; 5.3; 5.4
trong giai đoạn mới
5.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang 5.1.5.3; 5.2.5.3; 5.3; 5.4
nhân dân
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 5.1.6.1; 5.2.6.1; 5.3; 5.4
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 5.1.6.2; 5.2.6.2; 5.3; 5.4
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 5.1.6.3; 5.2.6.3; 5.3; 5.4
ninh ở Việt Nam hiện nay
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
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5.1.7.1; 5.2.7.1; 5.3; 5.4
5.1.7.2; 5.2.7.2; 5.3; 5.4

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 5.1.7.3; 5.2.7.3; 5.3; 5.4
trách nhiệm của sinh viên
7. Hình thức tổ chức dạy - học
7.1. Lịch trình chung
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Các
Chương

Lên lớp

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
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

TT

Điểm thành
phần
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3

Điểm thi kết
thúc học phần

- Thi viết
- Tham dự đủ
80% tiết lý
thuyết

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

50

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

Nhà
xuất
bản

Địa chỉ
khai
thác tài
liệu

Mục đích
sử dụng
Tài
Tham
liệu
khảo
chính

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

[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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Nguyễn Xuân
Trường và ctv

thuyết Mác –
Lênin, Tư tưởng
Hồ Chí Minh về
chiến tranh, quân
đội và bảo vệ Tổ
quốc

[5]

Nguyễn Đức Ngọc
và ctv

Giáo trình Đường
lối quân sự

[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

dục

viện

2015

Giáo
dục

Thư
viện

2019

Trường Đại học
Kiên Giang

X

X

11. Hướng dẫn sinh viên tự học
Tuần

Nội dung

1

Chương 1:
Đối tượng và
phương pháp
nghiên cứu
môn học

2

Chương 2:
Quan điểm
cơ bản của
CN MácLênin, tư
tưởng Hồ
Chí Minh về
chiến tranh,
quân đội và
bảo vệ Tổ
quốc.

Lý
thuyết
(tiết)

2

6

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

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.

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
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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

4

5

Chương 3:
Xây dựng
nền quốc
phòng toàn
dân, an ninh
nhân dân bảo
vệ Tổ quốc
Việt Nam xã
hội chủ
nghĩa.

Chương 4:
Chiến tranh
nhân dân bảo
vệ Tổ quốc
Việt Nam xã
hội chủ nghĩa

Chương 5:
Xây dựng lực
lượng vũ
trang nhân
dân Việt

4

0

4

0

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
- 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
- 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

6

7

Chương 6:
Kết hợp phát
triển kinh tế xã hội với
tăng cường
củng cố quốc
phòng, an
ninh và đối
ngoại

Chương 7:
Những vấn
đề cơ bản về
lịch sử nghệ
thuật quân sự
Việt 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

4

6

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

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 5.1.1; 5.2.1; 5.3; 5.4
thế lực thù địch chống phá CNXH
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1.2. Chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các 5.1.1; 5.2.1; 5.3; 5.4
thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt nam (CMVN)
1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng 5.1.1; 5.2.1; 5.3; 5.4
chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của
Đảng và Nhà nước ta
5.1.1; 5.2.1; 5.3; 5.4
1.4. Những giải pháp phòng, chống chiến lược “Diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay
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
5.1.3; 5.2.3; 5.3; 5.4
3.2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia
5.1.3; 5.2.3; 5.3; 5.4
3.3. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ 5.1.3; 5.2.3; 5.3; 5.4
chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
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
5.1.4; 5.2.4; 5.3; 5.4
4.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo
5.1.4; 5.2.4; 5.3; 5.4
4.3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và 5.1.4; 5.2.4; 5.3; 5.4
tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam
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
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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: 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 5.1.7; 5.2.7; 5.3; 5.4
Tổ quốc
7.2. Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân 5.1.7; 5.2.7; 5.3; 5.4
bảo vệ an ninh Tổ quốc
7.3. Trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc tham gia 5.1.7; 5.2.7; 5.3; 5.4
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
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 5.1.8; 5.2.8; 5.3; 5.4
truyền thống.
8.2. Nội dung về An ninh phi truyền thống.
5.1.8; 5.2.8; 5.3; 5.4
8.3. Ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt 5.1.8; 5.2.8; 5.3; 5.4
Nam.
7. Hình thức tổ chức dạy - học
7.1. Lịch trình chung
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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

1

Các chỉ tiêu đánh
giá

Trọng số
(%)

Mục tiêu

Điểm danh

10

Đánh giá tính chuyên cần, tích
cực và thái độ trong học tập

Tác phong

10

Phương pháp
đánh giá

Điểm chuyên cần

Trắc nghiệm
(Tự luận)

2

Kiểm tra giữa kỳ

3

Thi kết thúc học Trắc nghiệm
phần
(Tự luận)

30

Đảnh giá kết quả nhận thức
trong học trong học tập và khả
năng nhớ của sinh viên

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

Nhà
xuất
bản

Địa chỉ
khai
thác tài
liệu

Mục đích
sử dụng

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

[1]

Đào Huy Hiệp
và ctv

Giáo trình giáo dục
Quốc phòng – An
ninh – Tập một

2013

Giáo
dục

Thư
viện

Giáo trình giáo dục
an ninh – trật tự

2012

Giáo
dục

Thư
viện

X

Giải thích từ ngữ
Giáo dục Quốc
phòng - An ninh

2014

Giáo
dục

Thư
viện

X

Giáo trình Học
thuyết Mác – Lênin,
Tư tưởng Hồ Chí
2015
Minh về chiến
tranh, quân đội và
bảo vệ Tổ quốc

Giáo
dục

Thư
viện

X

2015

Giáo
dục

Thư
viện

X

2016

Chính
trị quốc
gia - sự
thật

Thư
viện

X

2019

Khoa Chính trị Quốc phòng

[2]

[3]

Tạ Ngọc Vãng
và ctv
Lê Ngọc Cường
và ctv

[4]

Phùng Văn Thiết
Nguyễn Xuân
Trường và ctv

[5]

Nguyễn Đức
Ngọc và ctv

[6]

Ban tuyên giáo
trung ương

[7]

Lâm Đông Hồ
Huỳnh Văn Việt
Huỳnh Thị Thúy
Diễm

Giáo trình Đường
lối quân sự
Tài liệu hỏi - đáp
các văn kiện Đại
hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII
của Đảng
Tập bài giảng Công
tác quốc phòng và
an ninh

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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Tài
liệu
chính

Tham
khảo

X

X

1

2

3

Chương
1:
Phòng
chống
chiến lược “diễn
biến hòa bình”,
bạo loạn lật đổ 4
của các thế lực
thù địch đối với
cách mạng Việt
Nam.

Chương 2:
Xây dựng lực
lượng dân quân
tự vệ, lực lượng
6
dự bị động viên
và động viên
công nghiệp quốc
phòng

Chương 3:
Xây dựng và bảo
vệ chủ quyền 4
biển, đảo, biên
giới quốc gia

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

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?

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

5

Chương 4:
Một số nội dung
cơ bản về dân
tộc, tôn giáo, đấu
tranh
phòng
chống các thế lực 4
thù địch lợi dụng
vấn đề dân tộc,
tôn giáo chống
phá cách mạng
Việt Nam

Chương
5:
Những vấn đề cơ
bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và
4
bảo đảm trật tự,
an toàn xã hội

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.

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.

136

6

7

8

Chương
6:
Những vấn đề cơ
bản về đấu tranh
phòng chống tội 2
phạm và tệ nạn
xã hội

Chương 7:
Xây dựng phong
trào toàn dân bảo
2
vệ an ninh Tổ
quốc

Chương
8:
An ninh phi
truyền thống và
đấu tranh phòng
4
chống các đe dọa
an
ninh
phi
truyền thống ở
Việt Nam

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.

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.

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.
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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
Mục tiêu dạy - học

Nội dung (kiến thức)
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.
Chương 4: Ba môn quân sự phối hợp
Nội dung (kiến thức)
4.1 Điều lệ chung.
4.2. Quy tắc thi đấu.

5.1.3; 5.2.3; 5.3; 5.4

5.1.3; 5.2.3; 5.3; 5.4

Mục tiêu dạy - học
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp

Tự nghiên
cứu

Tổng

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
Tổng

(Nội dung bổ sung, có thể thay thế chương 7 Kỹ thuật bắn súng ngắn)
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
Các chỉ tiêu đánh
giá

Phương pháp
đánh giá

Trọng
số
(%)

Mục tiêu

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.

TT
1

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

A

4,0

Đạt
Xuất sắc
Giỏi

9,0 - 10
8,0 - 8,9

B
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+

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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

Nhà
xuất
bản

Địa
chỉ
khai
thác
tài
liệu

1997

Quân
đội
nhân
dân

Thư
viện

X

1998

Quân
đội
nhân
dân

Thư
viện

X

2001

Quân
đội
nhân
dân

Thư
viện

X

2002

Quân
đội
nhân
dân

Thư
viện

X

2005

Quân
đội
nhân
dân

Thư
viện

X

Thư
viện

X

Thư

X

Stt

Tên tác giả

[1]

Bộ Tổng
tham mưu,
Bộ quốc phòng

[2]

Bộ Tổng
tham mưu,
Bộ quốc phòng

Sách dạy sử dụng
lưu đạn

[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

[4]

Bộ Tổng
tham mưu,
Bộ quốc phòng

Điều lệnh đội ngũ
Quân đội nhân dân
Việt Nam

[5]

Bộ Tổng
tham mưu,
Bộ quốc phòng

Giáo trình Kiểm tra
kĩ thuật chiến đấu
bộ binh

[6]

Vụ giáo dục
quốc phòng,
Bộ GD&ĐT

Giáo trình Giáo dục
Quốc phòng Đại
học, cao đẳng

2005

Quân
đội
nhân
dân

[7]

Bộ Tổng

Giáo trình Tổ chức,

2010

Quân

Sách dạy bắn súng
tiểu liên AK

144

Mục đích
sử dụng
Tài
liệu
chính

Tham
khảo

tham mưu,
Bộ quốc phòng

[8]

[9]

phương pháp huấn
luyện kỹ thuật chiến
đấu bộ binh

đội
nhân
dân

Bộ Tổng
tham mưu,
Bộ quốc phòng

Giáo trình binh khí
lựu đạn

Quân
đội
nhân
dân

Khoa giáo dục
quốc phòng và
an ninh

Tập bài giảng Quân
sự chung, chiến
thuật, kỹ thuật bắn 2019
súng ngắn và sử
dụng lựu đạn

2013

viện

Thư
viện

Trường
Đại học
Kiên giang

X

X

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

Tuần

Nội dung

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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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.

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.

3

4
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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

(Nội dung
Chương 9
Kĩ thuật bắn bổ sung, có thể
súng tiểu liên thay thế chương
AK
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
2.1. Thu gọn hệ lực không gian về một tâm

Mục tiêu dạy – học
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 5.1.4; 5.2; 5.3; 5.4
và sự phân loại
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy – học
Vấn đề
Lên lớp
Thực
Tự
hành, thực nghiên
Lý
Thảo
Bài tập
tập
cứu
thuyết
luận
Vấn đề 1

3

2

0
150

12

Tổng

18

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
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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
Trọng số
Các chỉ tiêu đánh
Phương pháp
TT
Mục tiêu
giá
đánh giá
(%)
1

2

3

Điểm chuyên cần

Kiểm tra giữa kỳ

Thi kết thúc học
phần

Điểm danh

10

Giải bài tập
trên lớp

10

Tự luận

Tự luận

Đánh giá tính chuyên cần, tích
cực và thái độ tham gia xây
dựng bài trong học tập

30

Đảnh giá khả năng vận dụng
kiến thức đã học trong giải
quyết bài toán cụ thể

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

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

F

0

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

[1]

Đỗ Sanh

Cơ học lý
thuyết

[2]

Phạm Đăng
Khoa (CB) và
ctv

Cơ lý thuyết

2015

[3]

Đỗ Lê Bình

Bài Giảng Cơ
lý thuyết

2017

Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục đích
sử dụng
Học

Tham
khảo

X
Xây dựng

Thư viện

Thư viện

X

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 1415

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
Vấn đề 2: Kéo nén đúng tâm
Nội dung

5.1.1; 5.2; 5.3; 5.4

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
Vấn đề 3: Trạng thái ứng suất
Nội dung

5.1.2; 5.2; 5.3; 5.4

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
Vấn đề 4: Các thuyết bền
Nội dung

5.1.3; 5.2; 5.3; 5.4

Mục tiêu dạy - học
155

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
5.1.5; 5.2; 5.3; 5.4
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
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
Vấn đề 7: Chuyển vị của dầm chịu uốn
Nội dung
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
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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5.1.6; 5.2; 5.3; 5.4

Mục tiêu dạy - học
5.1.7; 5.2; 5.3; 5.4

- Phương pháp Thảo luận nhóm.
- Phương pháp dạy học theo dự án.
7.2 Lịch trình chung
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp

Vấn đề 1

Lý
thuyết
03

Vấn đề 2

Thực
hành, thực
tập

Tự
nghiên
cứu

0

12

18

Tổng

03

Thảo
luận
0

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

Bài tập

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
Trọng số
Các chỉ tiêu đánh
Phương pháp
TT
Mục tiêu
giá
đánh giá
(%)
1

2

3

Điểm chuyên cần

Kiểm tra giữa kỳ

Thi kết thúc học
phần

Điểm danh

10

Thảo luận
nhóm trên lớp

10

Tự luận

Tự luận
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Đánh giá tính chuyên cần, tích
cực và thái độ tham gia xây
dựng bài trong học tập

30

Đảnh giá khả năng vận dụng
kiến thức đã học trong giải
quyết bài toán cụ thể

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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập

TT

[1]

Tên tác giả

Đỗ Kiến Quốc,
Nguyễn Thị
Hiền Lương,
Bùi Công
Thành, Trần
Tấn Quốc, Lê
Hoàng Tuấn

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

Nhà xuất
bản

Đại Học
Sức bền vật liệu 2010 Quốc Gia
TPHCM

[2]

Bùi Trọng Lựu
và các tác giả

Sức bền Vật
liệu

[3]

Đỗ Lê Bình,
Bùi Kiến An

Bài giảng Sức
bền Vật liệu

Đại học và
trung học
1977
chuyên
nghiệp
2017

Mục đích sử
dụng

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Học

Thư viện

X

Thư viện

Thư viện

X

X

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

Lý

Thảo
158

Tham
khảo

Nhiệm vụ của sinh viên

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
Mục tiêu dạy-học
(Kiến thức/Kỹ năng)
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)
2.1 Các phép chiếu

Mục tiêu dạy-học
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
Chương 4 Biểu diễn vật thể
Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)

5.1.3
5.2.1
5.2.2
5.3
5.4

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
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5.1.4
5.2.1
5.2.2
5.3
5.4

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
Trọng số
Các chỉ tiêu đánh
Phương pháp
TT
Mục tiêu
giá
đánh giá
(%)
Điểm danh

1

Điểm chuyên cần

10

2

Kiểm tra giữa kỳ
và bài tập về nhà

Chấm kiểm tra

40

3

Thi kết thúc học
phần

Chấm thi

50

Tác phong
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Đánh giá tính chuyên cần, tích
cực và thái độ trong học tập
Đánh giá kết quả học tập của
sinh viên thông qua các bài
thực hành vẽ trên lớp
Đánh giá kết quả học tập của
sinh viên thông qua các bài thi
vẽ

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
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

- 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
Mục đích
Năm
Địa chỉ
sử dụng
Nhà
TT
Tên tác giả
Tên tài liệu
khai thác
xuất
xuất bản
Tham
tài liệu
bản
Học
khảo
1

Nguyễn
Điện

Đình Hình học họa
2001
hình tập 1 & 2

NXB. Giáo
dục

Thư viện

2

Trần Hữu Quế

3

4

Vẽ kỹ thuật cơ
2000
khí tập 1 & 2

NXB. Giáo
dục

Thư viện

X

Trần Hữu Quế

Bài tập vẽ kỹ
thuật cơ khí tập 2002
1&2

NXB. Giáo
dục

Thư viện

X

Vũ Thanh
Phong

Bài giảng Họa
hình-Vẽ kỹ
thuật

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Lý
Tuần
Nội dung
thuyết
(tiết)

Thư viện

X

X

2015

Thực
hành
(tiết)
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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
5.1. Khái niệm chung.

Mục tiêu dạy - học
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
Trọng số
Các chỉ tiêu đánh
Phương pháp
TT
Mục tiêu
giá
đánh giá
(%)
1

Điểm chuyên cần

2

Kiểm tra giữa kỳ
(02 bản vẽ khổ
giấy A3)

Điểm danh

25

Tác phong

5

Chấm kiểm tra

20
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Đánh giá tính chuyên cần, tích
cực và thái độ trong học tập
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

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
Xếp hạng

Thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm tín chỉ

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

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Trung bình yếu

4,0 - 4.9

D

1,0

Kém

< 4,0

F

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.
- 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
Mục đích
Năm
Địa chỉ
sử dụng
Nhà
TT
Tên tác giả
Tên tài liệu
khai thác
xuất
xuất bản
Tham
tài liệu
bản
Học
khảo
[1] Bộ Xây dựngCông ty Tư vấn Cấu tạo kiến
Xây Dựng Dân trúc
Dụng Việt Nam
[2] Đoàn Kim Như;
Nguyễn Quang Vẽ Kỹ Thuật
Cự; Dương
Xây Dựng
Tiến Thọ

Thư viện

X

2013 Xây dựng

Thư viện

X

2014 Giáo dục

[3] ThS. Lâm
Nguyệt Duyên

Bài giảng Vẽ
Xây Dựng

2015

Thư viện

[4] Nguyễn Quang
Cự; Đặng Văn

Bài Tập Vẽ Kỹ
Thuật Xây

2012 Giáo dục

Thư viện
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X
X

Cứ; Đoàn Kim
Như

Dựng

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

Tuần

Nội dung

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

170

Nhiệm vụ của sinh viên

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.
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.

+ Chuẩn bị một vài bản vẽ (nếu có).
+ Bài tập về nhà và trên lớp

7

14
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-Nghiên cứu trước:
+ Xem trước tài liệu chương 5
+ Chuẩn bị một vài bản vẽ (nếu có).
+ Bài tập về nhà và trên lớp

(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
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5.1.2; 5.2.2; 5.3; 5.4

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.
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5.1.6; 5.2.6; 5.3; 5.4

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp
Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận
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Thực hành
TT

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
Các chỉ tiêu đánh
giá

Phương pháp
đánh giá

Trọng số
(%)

Điểm chuyên cần

Điểm danh

20

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;

TT
1

Mục tiêu
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
Xếp hạng

Thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm tín chỉ

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

Đạt
Xuất sắc
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Không đạt
Trung bình yếu

4,0 - 4.9

D

1,0

Kém

< 4,0

F

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.
- 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

Năm
Nhà
xuất
xuất bản
bản

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

[1]

Nguyễn Thiện
Nhân

Tập bài giảng Cơ
học kết cấu

[2]

[3]

[4]

Lều Thọ Trình

Lý Trường Thành

Cơ học kết cấu tập
1, 2

Cơ học kết cấu

Lều Thọ Trình,
Bài tập Cơ học kết
Nguyễn Mạnh Yên
cấu tập 1, 2

Địa chỉ
khai
thác tài
liệu

Mục đích
sử dụng
Tài
liệu
chính

Thư
viện

2018

X

2010

NXB
Khoa
học và
Kỹ
thuật,

Thư
viện

X

2007

NXB
Xây
dựng

Thư
viện

X

Thư
viện

X

NXB
Khoa
2011
học và
Kỹ thuật

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

Lý
thuyết
(tiết)

1

Chương 1. Mở đầu

3

2

Chương 2. Cấu tạo
hình học hệ thanh
phẳng

6

Thực
hành
(tiết)
0

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 1-8

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
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Tha
m
khả
o

Nhiệm vụ của sinh viên

3

4

5

Chương 3. Hệ tĩnh
định chịu tải trọng
bất động
Chương 4. Hệ tĩnh
định chịu tải trọng
di động

Chương 5. Chuyển
vị hệ thanh phẳng

8

8

4

0

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 27-57
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần hệ
tĩnh định

0

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 58-87
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần hệ
tĩnh định

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

7

Chương 7. Tính hệ
siêu tĩnh bằng
phương pháp
chuyển vị

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
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
1.2 Các thành phần chủ yếu của đất
1.3 Kết cấu của đất

5.1.1; 5.2.1; 5.2.2;
5.2.10; 5.3; 5.4

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
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

5.1.2; 5.2.3; 5.2.8; 5.3;
5.4

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
3.2 Đặc trưng thủy học của đất

5.1.3; 5.2.4; 5.2.8; 5.2.9;
5.3; 5.4

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
5.2 Các loại áp lực ngang của đất
5.3 Tính toán áp lực đất theo phương pháp dùng mặt trượt giả
5.1.5; 5.2.7; 5.2.8; 2.2.9;
định của Coulomb
5.3; 5.4
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
1.1 Xác định dung trọng

Mục tiêu dạy - học
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
2.2 Mục đích
2.3 Dụng cụ thí nghiệm

5.2.1; 5.2.2; 5.3; 5.4

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
4.2 Sơ đồ thí nghiệm

5.2.4; 5.2.6; 5.3; 5.4

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 Dụng cụ thí nghiệm

5.2.4; 5.2.5; 5.3; 5.4

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

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Chương

Lên lớp

Thực
hành, thực
tập

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Chương
Lên lớp
Thực
Tự
hành, thực nghiên
Lý
Thảo
Bài tập
tập
cứu
thuyết
luận

Tổng

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
Trọng số
Phương pháp
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
Mục tiêu
đánh giá
(%)

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.

2

Quan sát, điểm
danh.

5

Kiểm tra giữa kỳ (KT)

Thi viết

20

3

Điểm thực hành (TH)

Vấn đáp

25

4

Thi kết thúc học phần (THP)

Thi viết

50

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

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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất bản

Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

[1]

Châu Ngọc Ẩn

Cơ học đất

2011

ĐHQG
TPHCM

Thư viện

[2]

Ngô Tấn Dược

Thí nghiệm cơ
học đất

2015

Xây dựng

Thư viện

[3]

Nguyễn Văn
Thơ

Cơ học đất

2013

Xây dựng

Thư viện

[4]

Võ Phán

Cơ học đất

2011

Xây dựng

Thư viện

[5]

Whitlow

Cơ học đất

1997

Giáo dục

Mục đích
sử dụng
Học

Tham
khảo
X

X
X
X
X

11. Hướng dẫn sinh viên tự học phần:
11.1 Học phần lý thuyết
Tuần

Nội dung

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

Lý
thuyết
(tiết)
05

Thực
hành
(tiết)
0

Nhiệm vụ của sinh viên
- 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

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

07

09

0

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

-- 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

5

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
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

05

- 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

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

04

0

Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

11.2 Học phần thực hành
Tuần

Nội dung

Nhiệm vụ của sinh viên

0

04

1

Chương 1: Xác định
dung trọng - Độ ẩm
1.1 Xác định dung
trọng
1.2 Xác định độ ẩm

-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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3

4

5

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

Chương
3:
Thí
nghiệm Atterberg
2.1 Khái niệm
2.2 Dụng cụ thí
nghiệm
2.3 Trình tự thí
nghiệm

-Nghiên cứu trước:
+ Xem trước tài liệu chương 3
+ Các tài liệu liên quan.
+ Viết báo cáo

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
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

0

0

06

08

08

-Nghiên cứu trước:
+ Xem trước tài liệu chương 4
+ Các tài liệu liên quan.
+ Viết báo cáo

-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 Nắm được những đặc điêm
khí
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
Nắm được khái niệm, quá
trình sản xuất, tính chất, sử
dụng và bảo quản xi măng
pooclăng hỗn hợp

4.7. 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
Vấn đề 2: Gạch đất sét nung
Nội dung

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

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
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

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

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp

Thực
hành, thực
tập

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp

Thực
hành, thực
tập

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
Các chỉ tiêu đánh
giá

Phương pháp
đánh giá

Trọng số
(%)

Điểm chuyên cần

Điểm danh

20

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

TT
1

Mục tiêu
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 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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập

TT

[1]

Tên tác giả

Phùng Văn Lự;
Phạm Duy
Hữu, Phan
Khắc Trí

Tên tài liệu

Vật liệu xây
dựng

Năm
xuất
bản

Nhà xuất
bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

2012

Giáo dục

Thư viện
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Mục đích sử
dụng
Học

Tham
khảo

X

[2]
[3]

[4]

[5]

Phan Thế Vinh, GT Vật liệu xây
2009
Trần Hữu Bằng
dựng

Xây dựng

Thư viện

X

Bùi Kiến An

Bài giảng Vật
liệu xây dựng

2016

Thư viện

X

Bùi Kiến An

Giáo trình thực
hành vật liệu
xây đựng.

2017

Thư viện

X

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

1

Vấn đề 1: Các tính
chất cơ bản của vật
liệu xây dựng

2

3

Vấn đề 2: Vật liệu
đá thiên nhiên

Vấn đề 3: Vật liệu
gốm xây dựng

4

Vấn đề 4: Chất kết
dính vô cơ

5

Vấn đề 5: Bê tông
dùng chất kết dính
vô cơ

6

Vấn đề 6: Vữa xây
dựng

Lý
thuyết
(tiết)
3

3

3

3

4

4

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên
Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [3]: nội dung từ trang 6-28

0

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.

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.

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
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

2

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [3]: nội dung từ trang 131-144
Tham khảo tài liệu [1], [2], phần vữa xây

2
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dựng.

11.2 Thực hành
Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

Tuần

Nội dung

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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Nhiệm vụ của sinh viên

(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.
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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
Vấn đề 2: Nguồn nước và công trình thu nước
Nội dung
2.1 Nguồn nước cung cấp
2.2 Công trình thu nước ngầm
2.3 Công trình thu nước mặt

5.1.1, 5.2.1, 5.3, 5.4

Mục tiêu dạy-học
5.1.2, 5.2.2, 5.3, 5.4

Vấn đề 3: Máy bơm, trạm bơm và bê chứa
Nội dung
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
Vấn đề 4: Mạng lưới đường ống cấp nước
Nội dung
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
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Mục tiêu dạy-học
5.1.3, 5.2.2, 5.3, 5.4

Mục tiêu dạy-học
5.1.4, 5.2.3, 5.2.4, 5.3,
5.4

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)
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
Vấn đề 6: Hệ thống thoát nước trong nhà.
Nội dung
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
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Mục tiêu dạy-học

5.1.5, 5.2.3, 5.2.4, 5.3,
5.4

Mục tiêu dạy-học
5.1.6, 5.2.3, 5.2.4, 5.3,
5.4

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp
Thực
Tự
hành, thực nghiên
Lý
Thảo
Bài tập
tập
cứu
thuyết
luận
Vấn đề 1

2

2
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8

Tổng

12

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

60

90

10

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

1

2

3

Các chỉ tiêu đánh
giá

Điểm chuyên cần

Kiểm tra giữa kỳ

Thi kết thúc học
phần

Phương pháp
đánh giá

Trọng số
(%)

Điểm danh

10

Giải bài tập
trên lớp

10

Tự luận

Tự luận

Mục tiêu
Đánh giá tính chuyên cần, tích
cực và thái độ tham gia xây
dựng bài trong học tập

30

Đảnh giá khả năng vận dụng
kiến thức đã học trong giải
quyết bài toán cụ thể

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

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

F

0

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất bản

Nhà
xuất bản

Mục đích
sử dụng

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Học

Thư viện

×

Tham
khảo

[1]

Đỗ Lê Bình

Bài giảng Cấp thoát
nước

2017

[2]

Nguyễn
Đình Tuấn,
Nguyễn Lan
Phương

Giáo trình cấp thoát
nước

2010

Xây dựng

x

2012

Xây dựng
- Trường
đại học
Kiến trúc
Hà Nội

×

[3]

Hoàng Huê

Giáo trình cấp thoát
nước

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:

Tuần

Nội dung

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

Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành, bài
tập
(tiết)

04

0
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Nhiệm vụ của sinh viên

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung
từ mục 1.1 đến 1.3

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

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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0

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung
từ mục 2.1 đến 2.3

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

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
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06

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung
từ mục 6.1 đến 6.4
+ Tính toán bài tập được
giao.

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung
từ mục 7.1 đến 7.12

(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.
5.1.1, 5.2.1, 5.3
1.2 Các thông số đặc trưng
1.3 Sơ đồ thay thế mạch điện
1.4 Hai Định luật Kirrchoff
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
5.1.1, 5.2.1, 5.3, 5.4
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
Vấn đề 3: Các phương pháp phân tích và giải mạch điện
Nội dung
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

Mục tiêu dạy-học
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 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 5.4
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.
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
Vấn đề 8: Máy điện một chiều
Nội dung

5.1.3, 5.2.3, 5.3, 5.4

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp
Thực
Tự
hành, thực nghiên
Lý
Thảo
Bài tập
tập
cứu
thuyết
luận

Tổng

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

8

13

1
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Vấn đề 5

2

Vấn đề 6

2

1

8

13

2

1

8

11

Vấn đề 7

1

1

6

8

Vấn đề 8

2

1

6

9

Tổng

15

5

60

90

10

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

1

2

3

Các chỉ tiêu đánh
giá

Điểm chuyên cần

Kiểm tra giữa kỳ

Thi kết thúc học
phần

Phương pháp
đánh giá

Trọng số
(%)

Điểm danh

10

Giải bài tập
trên lớp

10

Tự luận

Tự luận

Mục tiêu
Đánh giá tính chuyên cần, tích
cực và thái độ tham gia xây
dựng bài trong học tập

30

Đảnh giá khả năng vận dụng
kiến thức đã học trong giải
quyết bài toán cụ thể

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
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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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất bản

Nhà
xuất bản

Mục đích
sử dụng

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Học

Thư viện

X

Tham
khảo

[1]

Đỗ Lê Bình

Bài giảng Kỹ thuật
điện

2017

[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:
Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành, bài
tập
(tiết)

Tuần

Nội dung

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 04
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

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.

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
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

6

04

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung
từ mục 3.1 đến 3.4
+ Làm bài tập chương

08

04

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung
từ mục 4.1 đến 4.5

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.

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

212

(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

1.3 Khái niệm về tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn
(TTGH)

5.1.1; 5.2.1; 5.3.1; 5.3.2;
5.3.3; 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3

1.1 Khái niệm cơ bản
1.2 Phân loại nền, móng

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
2.1 Khái niệm về móng nông

Mục tiêu dạy - học
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
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

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

3.7 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
4.1 Khái niệm chung

Mục tiêu dạy - học
5.1.2; 5.2.5; 5.2.6; 5.3.1;
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5.3.2; 5.3.3; 5.4.1; 5.4.2;
5.4.3

4.2 Nén chặt bằng phương pháp cơ học
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Chương
Lên lớp
Thực
Tự
hành, thực nghiên
Lý
Thảo
Bài tập
tập
cứu
thuyết
luận

Tổng

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
Trọng số
Phương pháp
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
Mục tiêu
đánh giá
(%)
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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

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]
Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục đích
sử dụng

Năm
xuất bản

Nhà
xuất bản

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

TT

Tên tác giả

[1] Châu Ngọc Ẩn

Tên tài liệu

Học

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)
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Nhiệm vụ của sinh viên

Tham
khảo

1

2

3

4

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
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
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
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

-Nghiên cứu trước:
+ Xem trước tài liệu chương 1
+ Các tài liệu liên quan.
+ Bài tập về nhà và trên lớp (nếu có)
03

02

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)

-Nghiên cứu trước:
+ Xem trước tài liệu chương 3
+ Các tài liệu liên quan.
+ Bài tập về nhà và trên lớp (nếu có)
10

08

-Nghiên cứu trước:
+ Xem trước tài liệu chương 4
+ Các tài liệu liên quan.
+ Bài tập về nhà và trên lớp (nếu có)
03

01
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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
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

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

1.6 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
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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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

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

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Chương

Lên lớp

Thực hành,
thực tập

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
Trọng số
Phương pháp
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
Mục tiêu
đánh giá
(%)
1

Hoàn thành đúng theo tiến độ được giao
(TĐ)

Quan sát, điểm
danh

50

2

Thi kết thúc học phần (THP)

Vấn đáp

50

ĐHP = TĐ × tr.số + THP× tr.số.
ĐQT = TĐ × tr.số.
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5.1; 5.2;
5.3; 5.4
5.1; 5.2;
5.3; 5.4

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

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

F

0

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Kém

< 4,0

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

[1] Châu Ngọc Ẩn

Nền móng công
trình

2010

Xây dựng

[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

Tham
khảo
X

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

1

Vấn đề 1: Móng nông
trên nên thiên nhiên

Lý thuyết
(tiết)

0

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

10

- Xem và nghiên cứu trước tài liệu và
hoàn thành các yêu cầu của giảng viên
phụ trách.
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2

3

Vấn đề 2: Móng cọc
đài thấp

Vấn đề 3: Móng trên
nền đất yếu

0

0

14

- Xem và nghiên cứu trước tài liệu và
hoàn thành các yêu cầu của giảng viên
phụ trách.

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 ;
1.2 Nguyên lý làm việc giữa bê tông và cốt thép
5.2.2.2 ; 5.2.2.3 ; 5.3.1 ;
1.3 Phân loại kết cấu bê tông cốt thép
1.4 Ưu điểm và khuyết điểm của kết cấu bê tông cốt 5.4.1 ; 5.4.2 ; 5.4.3.
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 ;
2.2 Trạng thái ứng suất – biến dạng của tiết diện thẳng 5.1.2.4 ; 5.1.2.5 ; 5.1.2.6 ;
5.2.1.1 ; 5.2.1.2 ; 5.2.2.1 ;
góc
2.3 Tính toán cấu kiện chịu uốn tiết diện hình chữ 5.2.2.2 ; 5.2.2.3 ; 5.3.1 ;
5.4.1 ; 5.4.2 ; 5.4.3.
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
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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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 ;

3.5 Tính toán thực hành cấu kiện chịu nén lệch tâm 5.4.1 ; 5.4.2 ; 5.4.3.
xiên
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 ;
4.2 Tính toán cấu kiện chịu kéo đúng tâm
5.2.2.2 ; 5.2.2.3 ; 5.3.1 ;
4.3 Tính toán cấu kiện chịu kéo lệch tâm
4.4 Ví dụ minh họa về cấu kiện chịu kéo đúng tâm, 5.4.1 ; 5.4.2 ; 5.4.3.
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
5.2 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

5.1.5.1 ; 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.

5.6 Bề rộng khe nứt nghiêng
Vấn đề 6: Tính toán sàn phẳng bê tông cốt thép
Nội dung
6.1 Khái niệm chung

Mục tiêu dạy - học
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
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
Phương pháp
Trọng số Mục tiêu
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
đánh giá
(%)
1

Tham gia học trên lớp: Tích cực tham gia Quan sát, ghi chú
đóng góp ý kiến, thảo luận bài. Không nói
chuyện riêng làm ảnh hưởng đến người
khác cũng như chất lượng dạy và học.

20

5.2.1
5.2.2

2

Hoàn thành đầy đủ và đảm bảo chất lượng Chấm điểm kiểm
tiến độ các bài tập về nhà và trên lớp.
tra, kết hợp với
bài tập trên lớp.
Thi kết thúc học phần
Thi kết thúc học
phần

30

5.3;5.4

50

5.2.1
5.2.2
5.3;5.4

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.
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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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

Nhà
xuất bản

Mục đích
sử dụng

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Học

Thư viện

X

Thư viện

X

X

Tham
khảo

[1]

Bùi Kiến An

Bài Giảng Bê Tông
Cốt Thép 1

[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

[3]

Bộ Xây Dựng

Cấu tạo bê tông cốt
thép

2016

NXB Xây
dựng

Thư viện

[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

2018

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
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Lý thuyết
(tiết)

Bài tập
(tiết)

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

6,7

Vấn đề 4: Cấu kiện chịu nén

04

04

- Nghiên cứu trước tài liệu
chương 3
- Làm bài tập Chương 2
- 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

Tuần

Nội dung

1
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Nhiệm vụ của sinh viên

(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.

230

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
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.

2.1 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
Vấn đề 3: Thiết kế dầm chính
Nội dung

Mục tiêu dạy - học
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.

3.1 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
Vấn đề 4: Cấu tạo cốt thép
Nội dung

Mục tiêu dạy - học

4.1 Bố trí cốt thép trên tiết diện ngang
4.2 Đặt cốt thép theo phương dọc dầm

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.

4.3 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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp
Thực
Tự
Tổng
hành, thực nghiên
Lý
Thảo
Bài tập
tập
cứu
thuyết
luận
Vấn đề 1

0

0

0
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06

12

18

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
Trọng số Mục tiêu
Phương pháp
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
đánh giá
(%)
1

Tham gia học trên lớp: Tích cực tham gia Quan sát, ghi chú
đóng góp ý kiến, thảo luận bài. Không nói
chuyện riêng làm ảnh hưởng đến người
khác cũng như chất lượng dạy và học.

10

5.2.1
5.2.2

2

Đảm bảo chất lượng và tiến độ được quy Chấm điểm
định

40

5.3;5.4

3

Nộp đồ án môn học

50

5.2.1
5.2.2
5.3;5.4

Chấm điểm và
bảo vệ đồ án

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

A

4,0

Đạt
Xuất sắc

9,0 - 10
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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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

Nhà
xuất bản

Mục đích
sử dụng

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Học

Thư viện

X

Tham
khảo

Bùi Kiến An

Tập bài giảng
Đồ án bê tông
cốt thép 1

2018

[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
2018
bê tông cốt thép
– Tiêu chuẩn
thiết kế

Xây dựng

Thư viện

X

[1]

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

Vấn đề 1:Thiết kế bản sàn 1.1
1,2,3 Chọn sơ bộ kích thước sàn
1.2 Sơ đồ tính các loại bản sàn

Lý
thuyết
(tiết)
0
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Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

06

-Nghiên cứu trước:
+ Xem trước tài liệu chương 1
+ Từng bước hoàn thành vấn đề 1

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

8
9
10
11

12
13
14
15

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
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
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

-Nghiên cứu trước:
+ Xem trước tài liệu
+ Từng bước hoàn thành vấn đề 2
0

08

-Nghiên cứu trước:
+ Xem trước tài liệu
+ Từng bước hoàn thành vấn đề 3
0

08

-Nghiên cứu trước:
+ Xem trước tài liệu
+ Từng bước hoàn thành vấn đề 4
0

08

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
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

Mục tiêu dạy – học
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
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

Mục tiêu dạy - học

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp

Thực
hành, thực
tập

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
Trọng số Mục tiêu
Phương pháp
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
đánh giá
(%)
1

Tham gia học trên lớp: Tích cực tham gia Quan sát, ghi chú
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)

15

5.1
5.2

2

Hoàn thành đầy đủ và đảm bảo chất lượng Chấm điểm, kết
tiến độ các bài tập về nhà và trên lớp. (KT) hợp với bài tập
trên lớp.

35

5.1; 5.2
5.3

3

Thi kết thúc học phần (THP)

50

Thi kết thúc

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

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

F

0

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập
TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

[1]

Bùi Kiến An

Bài giảng Kết cấu bê
tông cốt thép 2

2019

Mục đích sử
Địa chỉ
Nhà xuất
dụng
khai thác
bản
Tham
tài liệu Học
khảo
Thư viện

X

Ngô Thế Phong,
Kết cấu bê tông cốt
Lý Trần Cường,
Khoa học
[2]
thép: Phần kết cấu nhà 2008
Thư viện
Trịnh Kim Đạm,
và kỹ thuật
cửa
Nguyễn Lê Ninh

X

[3]

Võ Bá Tầm

[4]

Nguyễn Đình
Cống

Kết cấu bê tông cốt
thép. Tập 2: Cấu kiện
nhà cửa

2008

ĐHQG
Thư viện
TP.HCM

X

Sàn sườn bê tông toàn
2008 Xây dựng Thư viện
khối

X

[5]

TCVN 2737:1995: Tải
1995 Xây dựng
trọng & tác động

X

[6]

TCVN 5574:2018: Kết
cấu bê tông và bê tông
2018 Xây dựng
cốt thép – Tiêu chuẩn
thiết kế

X
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học
Tuần
Nội dung

Lý
thuyết
(tiết)

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

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

7,8

Vấn đề 4: Thiết kế nhà công nghiệp
một tầng lắp ghép
4.1. Hệ khung ngang trong nhà
công nghiệp
9,10,11 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
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Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứn trước:
+ Tài liệu [1]: Nội dung
vấn đề 1
- Tham gia làm bài tập
trên lớp
6

6

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

Bài
tập
(tiết)

6

6

6

6

2

7

- 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

- 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
- 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

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
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(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 5.1.1.1 ; 5.1.1.2 ; 5.1.1.3 ;
khối.
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
2.1. Xác định nội lực.

Mục tiêu dạy - học
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp

Thực
hành, thực
tập

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
Trọng số Mục tiêu
Phương pháp
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
đánh giá
(%)
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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.

2

Đảm bảo chất lượng và tiến độ được
quy định

3

Nộp đồ án môn học

Quan sát, ghi chú

10

4.1; 4.2

Chấm điểm

40

4.1; 4.2;
4.3

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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập
TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất bản

[1]

Bùi Kiến An

Bài giảng Đồ án bê
tông cốt thép 2

2018

[2]

Võ Bá Tầm

Đồ án Sàn sườn toàn
khối loại bản dầm

2007

[3]

Nguyễn Đình
Cống

Sàn sườn bê
tông toàn khối

2008

TCVN 5574:2018:

2018

[4]
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Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục đích
sử dụng
Tham
Học
khảo

Thư viện

X

ĐHQG
TPHCM

Thư viện

X

Xây dựng

Thư viện

X

Xây dựng

Thư viện

X

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:
Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

Tuần

Nội dung

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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Nhiệm vụ của sinh viên

(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.
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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
Chương 5: Dàn thép
Nội dung (kiến thức)
5.1. Đại cương về dàn thép
5.2. Tính toán dàn
5.3. Cấu tạo và tính toán nút dàn

5.1.4; 5.2.4; 5.3; 5.4

Mục tiêu dạy - học
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
Trọng số
Các chỉ tiêu đánh
Phương pháp
TT
Mục tiêu
giá
đánh giá
(%)
1

5.3; 5.4

Điểm chuyên cần

Điểm danh

20

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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Xếp hạng

Thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm tín chỉ

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

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Trung bình yếu

4,0 - 4.9

D

1,0

Kém

< 4,0

F

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.
- 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

Năm
xuất
bản

Nhà
xuất bản

Tha
m
khả
o

TT

Tên tác giả

[1]

Nguyễn Thiện
Nhân

[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

Kết cấu thép

Khoa
học kỹ
thuật

Thư
viện

X

[5]

Tên tài liệu

Địa chỉ
khai
thác tài
liệu

Mục đích
sử dụng

Tập bài giảng kết cấu
2018
thép 1

Đoàn Định Kiến

1998

Tài
liệu
chính

Thư
viện

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

Lý
thuyết
(tiết)

1

Chương 1. Vật liệu

5

Thực
hành
(tiết)
0

Nhiệm vụ của sinh viên
Nghiên cứu trước:
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X

2

3

và sự làm việc của
kết cấu thép

- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 1-18

Chương 2. Các loại
liên kết dùng trong
kết cấu thép

0

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 23-63
Tham khảo tài liệu [2][4] phần liên kết

0

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 66-118
- Tham khảo tài liệu [2][3][5] phần dầm
thép

0

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 119-157
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần cột
thép

0

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 157-174
- Tham khảo tài liệu [2][5] phần dàn thép

Chương 3. Tính
toán dầm thép

4

Chương 4. Tính
toán cột thép

5

Chương 5. Tính
toán dàn thép

11

11

11

7
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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
Chương 2: Thiết kế dầm phụ
Nội dung (kiến thức)
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

5.1.1; 5.2.1; 5.3; 5.4

Mục tiêu dạy - học

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
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5.1.3; 5.2.3; 5.3; 5.4

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp
Tự
Tổng
nghiên
Thực hành
Lý thuyết Bài tập
Thảo luận
cứu
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
Trọng số
Các chỉ tiêu đánh
Phương pháp
TT
Mục tiêu
giá
đánh giá
(%)
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
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

- 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

Địa chỉ
khai
thác tài
liệu

Mục đích
sử dụng

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

[1]

Nguyễn Thiện
Nhân

Tập bài giảng đồ
án kết cấu thép 1

2018

[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
2009
cấu thép

ĐHQG
TPHCM

Thư
viện

X
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Nhà
xuất bản

Thư
viện

Tài
liệu
chính

Tha
m
khả
o

X

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

1

Chương 1. Thiết kế
bản sàn

2

3

4

Chương 2. Thiết kế
dầm phụ

Chương 3. Thiết kế
dầm chính
Chương 4. Hoàn
thiện bản vẽ và
thuyết minh

Lý
thuyết
(tiết)
0

0

0

0

Thực
hành
(tiết)
5

7

15

3
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Nhiệm vụ của sinh viên
Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 1-4
Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 6-10
Tham khảo tài liệu [2][4] phần dầm thép
Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 11-22
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần dầm
thép
Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 24-25

(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
Vấn đề 4: Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng
Nội dung
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

5.1.3; 5.2; 5.3; 5.4

Mục tiêu dạy – học
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
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5.1.5; 5.2; 5.3; 5.4

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy – học
Vấn đề
Lên lớp
Thực
Tự
hành, thực nghiên
Lý
Thảo
Bài tập
tập
cứu
thuyết
luận

Tổng

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

1

Các chỉ tiêu đánh
giá

Điểm chuyên cần

2

Kiểm tra giữa kỳ

3

Thi kết thúc học
phần

Phương pháp
đánh giá

Trọng
số
(%)

Điểm danh

10

Thảo luận
nhóm trên lớp

10

Tự luận

Tự luận

Mục tiêu
Đánh giá tính chuyên cần, tích
cực và thái độ tham gia xây dựng
bài trong học tập

30

Đảnh giá khả năng vận dụng kiến
thức đã học trong giải quyết bài
toán cụ thể

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

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

F

0

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản
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Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục đích
sử dụng
Học

Tham
khảo

[1]

X

[2]

X

[3]

Đỗ Lê Bình

Bài Giảng An
toàn lao động

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Lý
Tuần
Nội dung
thuyết
(tiết)
1
Vấn đề 1
06

2017

Thảo
luận,
(tiết)

Thư viện

X

Nhiệm vụ của sinh viên
-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.

263

(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
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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

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.
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5.1; 5.2; 5.3; 5.4
5.1; 5.2; 5.3; 5.4
5.1; 5.2; 5.3; 5.4

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp
Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Chương 1

08

00

00

Thực hành
TT
06

Chương 2

12

00

00

Chương 3

04

0

Chương 4

03

Chương 5

Tự
nghiên
cứu

Tổng

20

34

05

20

37

00

0

15

19

00

00

0

15

18

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
Trọng số
Các chỉ tiêu đánh
Phương pháp
TT
Mục tiêu
giá
đánh giá
(%)
1

Điểm chuyên cần

Điểm danh

10
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Đánh giá tính chuyên cần, tích

Tác phong

2

Kiểm tra giữa kỳ

Trắc nghiệm

3

Thi kết thúc học
phần

Trắc nghiệm
(Tự luận)

10

cực và thái độ trong học tập

30

Đảnh giá kết quả nhận thức
trong học trong học tập và khả
năng nhớ của sinh viên

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

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

- 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

TT

Tên tác giả

[1]

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Giáo trình Kỹ
thuật thi công

2011

Xây dựng

Thư viện

Mục đích
sử dụng
Tài
liệu
chính

Tham
khảo

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

1

Nội dung

Chương 1: Công
tác đất và các
phương pháp gia
cố nền móng.

2

Chương 2: Công
tác ván khuôn,
cốt thép, bê tông
và bê tông cốt
thép toàn khối.

3

Chương 3: Công
tác hoàn thiện
(trát, láng, lát, ốp,
sơn vôi ).

4

5

6

Chương 4: Thi
công cầu thang

Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)
0

04

03

03

03

0

Nhiệm vụ của sinh viên
-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung chương 1
-Thực hành chương 1

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung chương 2
+Ôn lại nội dung đã học ở chương 1
-Thực hành vấn đề 2

0

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung chương 3
- Ôn tập nội dung chương 3
-Thực hành chương 3

0

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung chương 4
- Ôn tập nội dung chương 4
-Thực hành chương 4

Chương 5: Thi
công bê tông cốt
thép dự ứng lực

03

0

Chương 6: Thi
công tầng hầm
nhà cao tầng

03

0

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung chương 5
- Ôn tập nội dung chương 5
-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.
270

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
1

Các chỉ tiêu đánh
giá
Điểm chuyên cần

Phương pháp
đánh giá

Trọng số
(%)

Điểm danh

10

Tác phong

10

2

Kiểm tra giữa kỳ

Trắc nghiệm

3

Thi kết thúc học
phần

Trắc nghiệm
(Tự luận)

Mục tiêu
Đánh giá tính chuyên cần, tích
cực và thái độ trong học tập

30

Đảnh giá kết quả nhận thức
trong học trong học tập và khả
năng nhớ của sinh viên

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

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

- 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

TT

Tên tác giả

Năm
xuất
bản

Tên tài liệu
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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

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

1

Chương 1: Tính
toán khối lượng
công tác đất.

2

Chương 2: Tính
toán thiết kế
phương án thi
công hệ móng

3

Chương 3: Công
tác bê tông cốt
thép toàn khối

Lý
thuyết
(tiết)
03

03

02

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

0

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung chương 1
-Thực hành chương 1

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

0

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung chương3
- Ôn tập nội dung chương 3
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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
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5.1; 5.2; 5.3; 5.4
5.1; 5.2; 5.3; 5.4
5.1; 5.2; 5.3; 5.4

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
Trọng số
Các chỉ tiêu đánh
Phương pháp
TT
Mục tiêu
giá
đánh giá
(%)
1

Điểm chuyên cần

Điểm danh

10

Tác phong

10

Đánh giá tính chuyên cần, tích
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

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
Xếp hạng

Thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm tín chỉ

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

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Trung bình yếu

4,0 - 4.9

D

1,0

Kém

< 4,0

F

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.
- 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

TT

[1]

[2]

[3]

Tên tác giả

Năm
xuất
bản

Tên tài liệu

Bộ Xây dựng

Tổ chức thi công

Ngô Quang Tường

Hỏi và đáp các
vấn đề tổ chức thi
công

Trịnh Quốc Thắng

Quản lý dự án đầu
tư xây dựng

Nhà
xuất bản

NXB
2010
Xây
dựng
NXB
2011 ĐHQG
TPHCM
2010

NXB
Xây
dựng

Địa chỉ
khai
thác tài
liệu
Thư
viện

Mục đích
sử dụng
Tài
liệu
chính
X

Thư
viện

X

Thư
viện

X

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

Lý
thuyết
(tiết)

1

Chương 1: Tổng

06

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên
-Nghiên cứu trước:
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Tham
khảo

quan về dự án
đầu tư xây dựng

2

Chương 2: Các
mô hình quản lý
tiến độ xây dựng

3

Chương 3: Các
phương pháp tổ
chức thi công

4

5

Chương 4: Lập
kế hoạch tiến độ
và tổ chức thi
công công trình
đơn vị
Chương 5: Thiết
kế tổng mặt bằng
xây dựng

00

10

08

06

06

+Tài liệu [1]: nội dung chương 1
-Thực hành chương 1

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

04

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung chương 3
- Ôn tập nội dung chương 2
-Thực hành chương 3

00

04

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung chương 4
- Ôn tập nội dung chương 3
-Thực hành chương 4
-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 họcmáy 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
Mục tiêu dạy học
(Kiến thức/Kỹ năng)
1.1. Vai trò, nhiệm vụ của môn học
1.2. Nghiên cứu quả đất
5.1.1; 5.2; 5.3; 5.4
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
Vấn đề 2: Máy toàn đạc và đo đạc bằng máy toàn đạc
Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
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
Vấn đề 3: Đo cao bằng máy thủy bình
Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
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
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Mục tiêu dạy học
5.1.2; 5.2; 5.3; 5.4

Mục tiêu dạy học
5.1.3; 5.2; 5.3; 5.4

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp
Thực
Tự
hành, thực nghiên
Lý
Thảo
Bài tập
tập
cứu
thuyết
luận

Tổng

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
Phương pháp đánh Trọng số Mục
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
tiêu
giá
(%)
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

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

F

0

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Kém

< 4,0
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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
Mục tiêu dạy học
(Kiến thức/Kỹ năng)
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
Vấn đề 2. Thực hành công tác đo dài
Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
2.1 Khái niệm công tác đo dài
2.2 Dụng cụ và các phương pháp đo dài .
Vấn đề 3. Thực hành công tác đo góc
Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
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
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5.1.1; 5.2; 5.3; 5.4

Mục tiêu dạy học
5.1.2; 5.2; 5.3; 5.4

Mục tiêu dạy học
5.1.3; 5.2; 5.3; 5.4

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp
Thực
Tự
hành, thực nghiên
Lý
Thảo
Bài tập
tập
cứu
thuyết
luận

Tổng

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
Trọng số Mục
Phương pháp
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
tiêu
đánh giá
(%)
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.
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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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0
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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
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.2.1.1
5.2.1.2

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
Chương 2: Kiến trúc nhà ở
Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.2.2.1

2.1. Khái niệm về nhà ở
2.2. Phân loại nhà ở
2.3. Nội dung một căn hộ
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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)
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

Mục tiêu dạy - học
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp
Tự
Tổng
nghiên
Thực hành
Lý thuyết Bài tập
Thảo luận
cứu
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
291

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
1

Các chỉ tiêu đánh
giá

Phương pháp
đánh giá

Trọng số
(%)

Mục tiêu

Điểm danh

5

5.3, 5.4

Tác phong

5
40

5.1, 5.2

50

5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Điểm chuyên cần

2

Bài tập trên lớp

Phác thảo trên
giấy và vẽ lại
bằng Autocad

3

Thi kết thúc học
phần

Trắc nghiệm
hoặc tự luận

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
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

- 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.
10. Tài liệu học tập

Nhà
xuất bản

Địa
chỉ
khai
thác
tài
liệu

Mục đích
sử dụng

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

[1]

KTS. Tạ Trường
Xuân

Nguyên lý thiết kế
kiến trúc

2006

NXB Xây
dựng

Thư
viện

[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 Thiết kế kiến trúc
Thái
công nghiệp

2004

NXB Xây
dựng

Thư
viện

X

Tài
Tham
liệu
khảo
chính
X

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

1

2

Nội dung

Chương 1: Kiến
trúc nhập môn

Chương 2: Kiến
trúc nhà ở

Lý
thuyết
(tiết)

6

6

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

0

- Đọc trước tài liệu [1], [2]
- Trực tiếp nghe giảng viên giảng giải lý
thuyết
- Thảo luận về những ý quan trọng

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
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3

4

Chương 3:
Kiến trúc công
trình công cộng

Chương 4:
Kiến trúc công
trình công
nghiệp

4

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

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
3.2 Phân loại cầu thang
3.3 Cấu tạo cầu thang bê tông cốt thép bản chịu lực

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

3.4 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
4.1 Các khái niệm khung nhà
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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Mục tiêu dạy - học
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

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 5.1; 5.2; 5.3; 5.4
bài tập trong các nhóm sau: Thiết kế cấu tạo các bộ phận cụ thể.
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Chương
Lên lớp
Tự
Thực hành,
nghiên
Thảo
thực tập
Lý thuyết Bài tập
cứu
luận

Tổng

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

1

Hoàn thành đúng theo tiến độ được giao
(TĐ)

2

Thi kết thúc học phần (THP)

Phương pháp
đánh giá

Trọng số
(%)

Mục tiêu

Quan sát, điểm
danh

50

5.1; 5.2;
5.3; 5.4

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

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

F

0

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Kém

< 4,0

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

[1] Nguyễn Ngọc Bình

Tên tài liệu

Giáo trình cấu
tạo kiến trúc

Năm
xuất
bản

Nhà
xuất bản

2012

Xây dựng
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Địa chỉ
khai
thác tài
liệu

Mục đích
sử dụng
Học
X

Tham
khảo

Nguyễn Quốc
Chinh

Kiến trúc nhà ở

2010

Xây dựng

[3] Nguyễn Đức Thiềm

Cấu tạo kiến
trúc nhà xây
dựng

2016

Xây dựng

Nguyên lý thiết
kế cấu tạo các
công trình kiến
trúc

2010

Xây dựng

[2]

[4] Phan Tấn Tài

X

X

X

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

1

2

Nội dung

Chương 1: Cấu tạo
nền – móng nhà

Chương 2: Cấu tạo
tường và cửa

Lý thuyết
(tiết)

4

6

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

0

- Nghiên cứu trước:
+ Xem trước tài liệu chương 1 và các
tài liệu liên quan.
- Làm bài tập về nhà và trên lớp

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

4

Chương 4: Cấu tạo
khung và sàn bê tông
cốt thép

7

0

5

Chương 5: Cấu tạo
mái nhà và các chi tiết
kiến trúc

7

0

299

- 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
- 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
- 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

6

Bài tập lớn

0

30

300

- 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.

(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
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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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.

2.3.2 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
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

Mục tiêu dạy - học
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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máy bê tông để thi công
công trình.

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
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp

Thực
hành, thực
tập

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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

Phương pháp
đánh giá

Các chỉ tiêu đánh giá

Trọng số
(%)

1

Tham gia học trên lớp: Tích cực tham gia Quan sát, ghi chú
đóng góp ý kiến, thảo luận bài. Không nói
chuyện riêng làm ảnh hưởng đến người
khác cũng như chất lượng dạy và học.

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

Mục tiêu

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

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

F

0

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập
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TT

Tên tác giả

Năm
xuất
bản

Tên tài liệu

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

3

Vấn đề 3

04

0

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung vấn đề 2
+Ôn lại nội dung đã học vấn đề 1
-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
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

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: Kiến tạo địa chất
Nội dung (Kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

2.1 Khái niệm về chuyển động kiến tạo
2.2 Khái niệm về các dạng cấu tạo do kiến tạo

5.1; 5.2; 5.3; 5.4
5.1; 5.2; 5.3; 5.4

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)
3.1 Các khái niệm cơ bản về quả đất
3.2 Các phương pháp xác định tuổi đất đá

Mục tiêu dạy - học
5.1; 5.2; 5.3; 5.4
5.1; 5.2; 5.3; 5.4

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
4.2 Các chỉ tiêu cơ lý của đất
Chương 5: Nước trong đất
Nội dung (Kiến thức)

5.1; 5.2; 5.3; 5.4
5.1; 5.2; 5.3; 5.4
Mục tiêu dạy - học

5.1 Đặc tính của nước trong đất
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
Chương 6: Các hiện tượng địa chất động lực
Nội dung (Kiến thức)
6.1 Hiện tượng phong hóa, hiện tượng địa chất dòng
nước, dòng sông, biển, hồ và sự thành tạo trầm tích hồ
310

5.1; 5.2; 5.3; 5.4
5.1; 5.2; 5.3; 5.4

5.1; 5.2; 5.3; 5.4

Mục tiêu dạy - học
5.1; 5.2; 5.3; 5.4

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
Trọng số
Các chỉ tiêu đánh
Phương pháp
TT
Mục tiêu
giá
đánh giá
(%)
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1

2

Điểm chuyên cần

Kiểm tra giữa kỳ

Điểm danh

10

Tác phong

10

Trắc nghiệm

30

Đánh giá tính chuyên cần, tích
cực và thái độ trong học tập
Đảnh giá kết quả nhận thức
trong học trong học tập và khả
năng nhớ của sinh viên

Đánh giá kết quả về nhận thức,
3
50
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%
Thi kết thúc học
phần

Trắc nghiệm
(Tự luận)

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần
Xếp hạng

Thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm tín chỉ

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

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Trung bình yếu

4,0 - 4.9

D

1,0

Kém

< 4,0

F

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.
- 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

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

[1]

Bùi Trường Sơn

Địa chất công
trình

Năm
xuất
bản
2010
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Nhà
xuất bản

Đại Học
Quốc
Gia
TPHCM

Địa chỉ
khai
thác tài
liệu
Thư
viện

Mục đích
sử dụng
Tài
liệu
chính
X

Tham
khảo

[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
Tony
Waltham

Bài tập Cơ học đất 2010

NXB
giáo dục

Thư
viện

X

[7]

[8]

F.G. Bell

[9]

V.N.S.
Murthy

Foundations of
engineering
geology

2009

Spon
Press

Engineering
Geology
Geotechnical
engineering:
principles and
practices of soil
mechanics and
foundation
engineering

2007

Elserier

2003

Marcel
Dekker

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Thực
hành
(tiết)
0

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung chương 1

Tuần

Nội dung

Lý
thuyết
(tiết)

1

Chương 1: Đất đá
và các loại
khoáng vật

03

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
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4

vỏ quả đất

+Ôn lại nội dung đã học chương 2

Chương 4: Tính
chất cơ lý của đất
đá

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung chương 4
+Ôn lại nội dung đã học chương 3

03

0

Chương 5: Nước
trong đất

04

0

6

Chương 6: Các
hiện tượng địa
chất động lực

02

0

7

Chương 7: Khảo
sát địa chất công
trình

5

04

0

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung chương 5
+Ôn lại nội dung đã học chương 4
-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung chương 6
+Ôn lại nội dung đã học chương 5
-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 5.1.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.3; 5.4
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
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,
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5.1.4; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.3;
5.4

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 5.1.5; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.4; 5.3;
dụng trong công trình
5.4
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…
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
5.1.6; 5.2.2; 5.2.4; 5.3; 5.4
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
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp
Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Thực hành
TT

Tự
nghiên
cứu

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

Tổng

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
Mục tiêu
Phương pháp Trọng số
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đánh giá

(%)

Tham gia học tập trên lớp: tích
cực tham gia đóng góp ý kiến,
thảo luận bài. Không nói chuyện Quan sát, ghi
riêng làm ảnh hưởng đến người
chú
khác cũng như chất lượng dạy và
học.

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

1

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
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

- 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

[1]

Tên tác giả

Năm
xuất
bản

Tên tài liệu

Đề cương thực tập
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Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai
thác tài
liệu
Khoa
KT-CN

Mục đích
sử dụng
Tài
liệu
chính
X

Tham
khảo

[2]

Quy chế thực tập

Khoa
KT-CN

[3]

Bản vẽ và các
công việc thực tế
tại công trình

Khoa
KT-CN

X

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

Lý
thuyết
(tiết)

1

Chương
1:
Nghiên cứu bản
vẽ công trình

0

2

Chương 2: Tìm
hiểu tình trạng
đất nền, địa chất
công trình được
xây dựng

3

Chương
3:
Nghiên cứu các
loại vật liệu sử
dụng cho công
trình

4

5

Chương 4: Các
biện pháp thi
công công trình
Chương 5: Các
thiết bị được sử
dụng tại công
trình

6

Chương 6: Tổ
chức và quản lý
thi công công
trình

7

Chương 7: Báo
cáo kết quả thực
tập công nhân

0

0

0

0

0

0

Thực
hành
(tiết)
10

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung chương 1

10

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung chương 2
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 1

10

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung chương 3
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 2

10

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung chương 4
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 3

10

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung chương 5
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 4

5

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung chương 6
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 5

5

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung chương 7
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 6

Nhiệm vụ của sinh viên
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X

(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 5.1.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.3; 5.4
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
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

5.1.3; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.4; 5.3;
5.4

3.5. Các loại vật liệu khác, số lượng
Chương 4: Các biện pháp thi công công trình
Nội dung (kiến thức)
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,
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Mục tiêu dạy - học
5.1.4; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.3;
5.4

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 5.1.5; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.4; 5.3;
dụng trong công trình
5.4
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…
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
5.1.6; 5.2.2; 5.2.4; 5.3; 5.4
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
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp
Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Thực hành
TT

Tự
nghiên
cứu

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

Tổng

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
Mục tiêu
Phương pháp Trọng số
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đánh giá

1

2
3

(%)

Tham gia học tập trên lớp: tích cực
tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận
Quan sát, ghi
bài. Không nói chuyện riêng làm
chú
ảnh hưởng đến người khác cũng như
chất lượng dạy và học.
Hoàn thành đầy đủ và đảm bảo chất
lượng các buổi thực tập.
Thi kết thúc học phần (Báo cáo thực
tập).

0

Chấm điểm

50

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
Xếp hạng

Thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm tín chỉ

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

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Trung bình yếu

4,0 - 4.9
D

D

1,0

Kém

< 4,0

F

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.
- 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

[1]

Tên tác giả

Năm
xuất
bản

Tên tài liệu

Đề cương thực tập
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Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai
thác tài
liệu
Khoa
KT-CN

Mục đích
sử dụng
Tài
liệu
chính
X

Tham
khảo

[2]

Quy chế thực tập

Khoa
KT-CN

[3]

Bản vẽ và các
công việc thực tế
tại công trình

Khoa
KT-CN

X

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

Lý
thuyết
(tiết)

1

Chương
1:
Nghiên cứu bản
vẽ công trình

0

2

Chương 2: Tìm
hiểu tình trạng
đất nền, địa chất
công trình được
xây dựng

3

Chương
3:
Nghiên cứu các
loại vật liệu sử
dụng cho công
trình

4

Chương 4: Các
biện pháp thi
công công trình

0

0

0

Thực
hành
(tiết)
10

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung chương 1

10

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung chương 2
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 1

10

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung chương 3
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 2

10

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung chương 4
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 3
Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung chương 5
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 4

Chương 5: Các
thiết bị được sử
dụng tại công
trình

0

10

6

Chương 6: Tổ
chức và quản lý
thi công công
trình

0

5

7

Chương 7: Báo
cáo kết quả thực
tập tổng hợp kỹ
thuật xây dựng.

0

5

5

Nhiệm vụ của sinh viên

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung chương 6
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 5
Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung chương 7
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 6
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X

(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
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.2.1.1
5.2.1.2

2.1. Thanh công cụ vẽ
2.2. Các lệnh vẽ cơ bản

Chương 3: Các lệnh hiệu chỉnh
Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học
5..1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.2.1.1
5.2.1.2

3.1. Thanh lệnh hiệu chỉnh
3.2. Các cách chọn đối tượng
3.3. Các lệnh hiệu chỉnh
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
5.1.6.1
5.1.6.2
5.1.6.3
5.2.4.1

6.1. Các bước thiết lập trang in
6.2. Tạo file pdf trên máy in ảo
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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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
Trọng số
Mục tiêu
Phương pháp
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giá
1

Điểm chuyên cần

đánh giá

(%)

Điểm danh

5

Tác phong

5

5.3, 5.4

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
Xếp hạng

Thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm tín chỉ

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

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Trung bình yếu

4,0 - 4.9

D

1,0

Kém

< 4,0

F

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.
- 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

Năm
xuất
bản

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

[1]

Vũ Thanh Phong

Tập bài giảng

[2]

PGS.TS Nguyễn
Hữu Lộc

Sử dụng Autocad
2007

[3]

Mai Hoàng Long,
Trần Thanh Hiếu

Giáo trình
Autocad 2D

Mục đích
sử dụng
Tài
liệu
chính

Tham
khảo

X
Tổng
2010
hợp
TPHCM
2015
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Địa chỉ
Nhà
khai
xuất bản thác tài
liệu

Xây
dựng

Thư
viện

X

Thư
viện

X

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

1

2

3

4

5

6

Nội dung

Chương 1: Giới
thiệu chung về
Autocad.

Chương 2: Các
lệnh vẽ

Chương 3:
Các lệnh hiệu
chỉnh

Chương 4:
Lệnh định dạng

Chương 5:
Ghi chữ, vẽ
đường kích
thước và ghi chú
trên bản vẽ

Chương 6: In
trong Autocad

Lý
thuyết
(tiết)

0

0

0

0

0

0

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

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

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

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

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

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

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp
Tự
Tổng
nghiên
Thực hành
Lý thuyết Bài tập
Thảo luận
cứu
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
1

Các chỉ tiêu đánh
giá
Điểm chuyên cần

Phương pháp
đánh giá

Trọng số
(%)

Điểm danh

5

Tác phong

5

Mục tiêu
5.3, 5.4

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
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

- 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.
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10. Tài liệu học tập

Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai
thác tài
liệu

Mục đích
sử dụng

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

[1]

Nguyễn Khánh
Hùng

Thiết kế kết cấu nhà
cao tầng bằng Etabs
9.0.4

2007

NXB
thống kê

Thư
viện

[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

TCVN 2737-1995:
Tải trọng và tác
động – Tiêu chuẩn
thiết kế

1995

NXB
xây dựng

Thư
viện

X

Bộ xây dựng

TCVN 9386-2012:
Thiết kế công trình
chịu động đất

2012

NXB
xây dựng

Thư
viện

X

Bộ xây dựng

TCXD 229-1999:
Chỉ dẫn thành phần
động của tải trọng
gió

1999

NXB
xây dựng

Thư
viện

X

[3]

[4]

[5]

Bộ xây dựng

Tài
Tham
liệu
khảo
chính
X

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

1

2

Nội dung

Chương 1: Tổng
quan

Chương 2: Giao
diện và các thao
tác cơ bản trong
phần mềm Etabs

Lý
thuyết
(tiết)

0

0

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

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

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
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3

4

5

Chương 3:
Thiết kế kết cấu
nhà thấp tầng
bằng phần mềm
Etabs
Chương 4:
Thiết kế kết cấu
nhà cao tầng
bằng phần mềm
Etabs
Chương 5:
Thiết kế kết cấu
công trình thép
bằng phần mềm
Etabs

0

0

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

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

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
1.1 Tổng dự toán

Mục tiêu dạy - học
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
3.1 Vai trò dự toán vật liệu-nhân công-máy thi công

Mục tiêu dạy - học
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
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5.1.4; 5.2 ; 5.3; 5.4

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
5.1 Thanh toán

Mục tiêu dạy - học
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
1

Các chỉ tiêu đánh
giá
Điểm chuyên cần

2

Kiểm tra giữa kỳ

3

Thi kết thúc học
phần

Phương pháp
đánh giá

Trọng số
(%)

Điểm danh

10

Tác phong

10

Chấm kiểm tra

Chấm thi

Mục tiêu
Đánh giá tính chuyên cần, tích
cực và thái độ trong học tập

30

Đánh giá mức độ hiểu bài và
kiến thức về môn học của sinh
viên, kỹ năng lập dự toán

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
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

- 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
Nhà
Địa chỉ
Mục đích
khai thác
xuất
xuất bản
sử dụng
tài liệu
bản
Học Tham
khảo
343

[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
1

Nội dung

Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

Chương 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 1415
-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

1

2

Chương 2
2

3

4

Nhiệm vụ của sinh viên

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

6

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [3]: nội dung từ mục 4.1 đến 4.4
của Chương 4

Chương 4.
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+Xem lại nội dung chương 3
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận chương 4
5

Chương 5
2

6

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

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

Chương 6
1
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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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5.2.1 ; 5.2.2 ;
5.3 ; 5.4

1.2.Lịch sử phát triển
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
4.1.Nguyên tắc chung

Mục tiêu dạy - học
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
5.1.Kiểm tra ổn định tổng thể

Mục tiêu dạy - học
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
6.1.Cấu tạo cốt thép dầm

Mục tiêu dạy - học
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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp
Thực
Tự
Tổng
hành, thực nghiên
Lý
Thảo
Bài tập
tập
cứu
thuyết
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
Trọng số
Phương pháp
TT
Các chỉ tiêu đánh giá
Mục tiêu
đánh giá
(%)
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

F

0

Không đạt
Kém

< 4,0

10. Tài liệu học tập
TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất bản

[1]

Bùi Kiến An

Tập bài giảng Nhà cao
tầng

2019

Kết cấu nhà bê tông
cốt thép nhiều tầng

2018

Phân tích thiết kế kết
cấu nhà cao tầng
Kết cấu nhà cao tầng
bê tông cốt thép

[2]

[3]

[4]

Nguyễn Lê
Ninh
PGS.TS
Nguyễn tiến
Chương
PGS.TS. Lê
Thanh Huấn

Nhà
xuất bản

Địa chỉ
khai thác
tài liệu

Mục đích
sử dụng
Tham
Học
khảo

Thư viện

X

Xây dựng

Thư viện

X

2015

Xây dựng

Thư viện

X

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:
Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

Tuần

Nội dung

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

4

5

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

05

04

Vấn đề 5: Kiểm tra sự làm việc

Nhiệm vụ của sinh viên

02

-Nghiên cứu trước:
+ Xem trước tài liệu chương 3
- Làm bài tập về nhà và trên lớp

02

-Nghiên cứu trước:
+ Xem trước tài liệu chương 4
- Làm bài tập về nhà và trên lớp

-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
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

02

02
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+ Xem trước tài liệu chương 5
- Làm bài tập về nhà và trên lớp

-Nghiên cứu trước:
+ Xem trước tài liệu chương 6
- Làm bài tập về nhà và trên lớp

(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
354

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
Các chỉ tiêu đánh
giá

Phương pháp
đánh giá

Trọng số
(%)

Điểm chuyên cần

Điểm danh

20

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

TT
1

Mục tiêu
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
Xếp hạng

Thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm tín chỉ

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

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Trung bình yếu

4,0 - 4.9

D

1,0

Kém

< 4,0

F

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.
- 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
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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
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

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

Lý
thuyết
(tiết)

1

Chương 1. Đại
cương về nhà công
nghiệp bằng thép

3

2

Chương 2. Tải
trọng tác động

3

Chương 3. Nội lực
và nội lực tính
toán

4

5

Chương 4. Thiết
kế tiết diện cột
Chương 5. Tính
toán các chi tiết
cột

6

Chương 6. Đại
cương về dàn

7

Chương 7. Thiết
kế dàn

10

3

10

7

3

9

Thực
hành
(tiết)
0

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 1-18

0

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 19-53
Tham khảo tài liệu [2] phần tải trọng và tác
động

0

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 54-64
- Tham khảo tài liệu [2][3] phần nội lực
tính toán

0

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 65-92
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần cột thép

0

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 93-121
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần chi tiết
cột

0

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 122-140
- Tham khảo tài liệu [2][5] phần dàn thép

0

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 141-160
- Tham khảo tài liệu [2][5] phần dàn thép

Nhiệm vụ của sinh viên
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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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp
Tự
Tổng
nghiên
Thực hành
Lý thuyết Bài tập
Thảo luận
cứu
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
Trọng số
Các chỉ tiêu đánh
Phương pháp
TT
Mục tiêu
giá
đánh giá
(%)
1

5.3; 5.4

Điểm chuyên cần

Điểm danh

20

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
Xếp hạng

Thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm tín chỉ

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

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Trung bình yếu

4,0 - 4.9

D

1,0

Kém

< 4,0

F

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.
- 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
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Địa chỉ
khai
thác tài
liệu

Mục đích
sử dụng

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

[1]

Nguyễn Thiện
Nhân

Tập bài giảng đồ
án kết cấu thép 2

2018

Thư
viện

[2]

Đoàn Định Kiến,
Phạm Văn Tư,
Nguyễn Quang

Thiết kế kết cấu
thép nhà công
nghiệp

2008 KH&KT

Thư
viện

X

Phạm Văn Hội

Kết cấu thép công
trình dân dụng và
công nghiệp

2006

KH&KT

Thư
viện

X

Ngô Vi Long

Hướng dẫn đồ án
môn học kết cấu
thép khung nhà
công nghiệp 1
tầng

2004

ĐHQG
TpHCM

Thư
viện

X

[3]

[4]

Nhà
xuất bản

Tài
liệu
chính

Tham
khảo

X

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

1

2

3

Nội dung

Chương 1. Thiết kế
khung ngang

Chương 2. Bố trí hệ
giằng

Chương 3. Hoàn thiện
bản vẽ và thuyết minh

Lý
thuyết
(tiết)
0

Thực
hành
(tiết)
22

0

0
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Nhiệm vụ của sinh viên
Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 1-4

5

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 6-10
Tham khảo tài liệu [2][4] phần dầm
thép

3

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 11-22
- Tham khảo tài liệu [2][3][4] phần
dầm thép

(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
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Introduction
Finding out more
The construction industry
Farts of house
Review

Mục tiêu dạy học
5.1.1,5.2.1

Chương 2: Trade
Nội dung
2.1. Trades and training
2.2. Trade material
2.3. Instructions
2.4. The apprentice

Mục tiêu dạy học
5.1.2,5.2.2

Chương 3: Heavy equipment
Nội dung
3.1. Delivery
3.2. Cranes
3.3. Instructions
3.4. Controls and equipment
3.5. On site
3.6. Review

Mục tiêu dạy học
5.1.3,5.2.3

Chương 4: Building supplies
Nội dung
4.1. Building material
4.2. Materials
4.3. Insulation
4.4. Problems on site
4.5. Review

Mục tiêu dạy học
5.1.4,5.2.4

Chương 5: On site
Nội dung
5.1. On- site subcontractiors
5.2. Directions
5.3. Weather on site
5.4. Food
5.5. Review

Mục tiêu dạy học
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 Trọng số
đánh giá
(%)
1

Tham gia học trên lớp: Lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài
tốt, tích cực thảo luận…
Tự nghiên cứu: Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao
trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Quan sát, điểm
danh
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

2

50

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.
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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.
Xếp hạng

Thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm tín chỉ

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

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Trung bình yếu

4,0 - 4.9

D

1,0

Kém

< 4,0

F

0

10. Tài liệu học tập
Năm
Nhà xuất bản
xuất bản

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

1

TS. Lê Anh Dũng – Môi trường trong xây dựng
TS. Đỗ Đình Đức

2005

Nhà xuất bản
xây dựng

2
11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

1

Nội dung

Chương 1: The
construction
insdustry

Lý
thuyết
(tiết)

5

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung từ I đến V

0

- Tra cứu nội dung về: từ vựng

2

3

Chương 2: Trade

Chương 3:Heavy
equipment

5

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

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
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equipment

4

5

6

Chương 4:
Builing supplies

Chương 5: On
site

Chương 6:
Health and safety

5

5

5

0

Nghiên cứu trước:
- Tài liệu [1]: nội dung mục I đến V
- Tra cứu nội dung: từ vựng
- Thuyết trình

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

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
5.1.1.,5.2.1
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
Chủ đề 2: Ô nhiễm không khí và tiếng ồn
Nội dung

Mục tiêu dạy học

2.1. Ô nhiễm không khí
5.1.2,5.2.2
2.1.1. Ô nhiễm môi trường không khí
và tác hại của chúng
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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
5.1.3,5.2.4
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
Chủ đề 4: Chất thải rắn trong đô thị
Nội dung
4.1. Khái niệm về chất thải rắn
4.1.1. Định nghĩa
4.1.2. Nguồn sinh ra chất thải rắn

Mục tiêu dạy học
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 5.1.5
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
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
5.1.6
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
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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
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9. Đánh giá quá trình trong dạy và học
9.1. Các hoạt động đánh giá
TT

Trọng số
(%)

Phương pháp
đánh giá

Các chỉ tiêu đánh giá

1

Tham gia học trên lớp: Lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài Quan sát, điểm
tốt, tích cực thảo luận…
danh

2

Tự nghiên cứu: Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao Chấm báo cáo,
trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo
cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết

5

Thi kết thúc học phần

Viết

50
50

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần
Xếp hạng

Thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm tín chỉ

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

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Trung bình yếu

4,0 - 4.9

D

1,0

Kém

< 4,0

F

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.
- 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
Nhà xuất bản
xuất bản
1
TS. Lê Anh Dũng –
Môi trường trong xây dựng
2006
NXB xây
TS. Đỗ Đình Đức
dựng
2

PGS.TS. Nguyễn Đình
Mạnh,

Đánh giá tác động môi trường

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
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2005

NXB Trường
Đại học Nông
nghiệp 1, Hà
Nội

Tuần

1

2

3

4

Nội dung

Chương 1: Khái
niệm về môi
trường

Chương 2:Ô
nhiểm không khí
và tiếng ồn

Chương 3:Môi
trường nước và
môi trường đất

Chương 4:
Chất thải rắn
trong đô thị

Lý
thuyết
(tiết)

6

5

4

5

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

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

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

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.

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

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: Các biện
pháp phòng chống ô nhiễm.
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.
5.1.2, 5.2.2
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.
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 5.1.3, 5.2.3
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
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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.
5.1.4,5.2.4
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.
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.
5.1.5,5.2.5
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
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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.
5.1.6,5.2.5
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
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.
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5.1.7

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
(%)
50

1

Tham gia học trên lớp: Lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài
tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm
danh

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

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

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Trung bình yếu

4,0 - 4.9

D

1,0

Kém

< 4,0

F

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.
- 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 Nhà xuất
bản
bản
1

Pháp luật về xây dựng

2008

Đại học
kiến trúc
Hà nội.

2

Luật xây dựng .

2005

3

Luật đấu thầu

2005

NXB Giao
thông vận
tải
NXB pháp
luật
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11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

1

2

3

4

5

Nội dung

Chương 1: Tổng
quan về luật xây
dựng

Chương 2: Quản
lý nhà nước về
xây dựng

Chương 3:
Dự án đầu tư
xây dựng

Chương 4:
Khảo sát và thiết
kế xây dựng

Chương 5:
Xây dựng và
quản lý chất
lượng kỹ thuật
chất lượng công
trình.

Lý
thuyết
(tiết)

4

4

3

3

3

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

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

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

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

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.

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.
380

+ Điều kiện thi công xây dựng

6

7

Chương 6:Đấu
thầu trong xây
dựng.

Chương 7:
Hợp đồng trong
hoạt động xây
dựng

2

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.

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
5.1.1.1
1.2 Quản lí dự án xây dựng
5.1.1.2
1.3 Các chức năng của quản lí dự án
5.1.1.3
1.4 Vai trò của người chủ nhiệm dự án
5.1.1.4
1.5 Tổng quan về các lĩnh vực kiến thức 5.1.1.5
trong quá trình QLDA
5.1.1.6
1.6 Cấu trúc tổ chức
Chương 2: Hình thành dự án đầu tư xây dựng.
Nội dung
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Mục tiêu dạy học

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, email.
7.2. Lịch trình chung
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề
Lên lớp
Tự
Tổng
nghiên
Thực hành
Lý thuyết Bài tập
Thảo luận
cứu
TT
Chương 1

8

0

0
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0

10

18

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
Trọng số
Các chỉ tiêu đánh
Phương pháp
TT
Mục tiêu
giá
đánh giá
(%)
Điểm danh
1

2

3

Điểm chuyên cần

Kiểm tra giữa kỳ

Thi kết thúc học
phần

10

Tác phong,
thảo luận,
hoạt động
nhóm

10

Tự luận

Tự luận

Đánh giá tính chuyên cần, tích
cực và thái độ trong học tập

30

Đảnh giá kết quả nhận thức
trong học trong học tập và khả
năng nhớ của sinh viên

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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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

- 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
Nhà xuất bản
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
Nguyễn Thị Xuân
Lan,

Quản lý dự án

2002

NXB ĐH Quốc
Gia TP HCM

Quản lý dự án xây dựng

2010

NXB ĐH Quốc
Gia TP HCM

Quản lý dự án xây dựng

2012

NXB xây dựng

3
4

Đinh Tuấn Hải

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

1,2,3, Chương 1
4

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

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.

Chương 2

8,9, Chương 3
10,
11,12

-Nghiên cứu trước:
+ Tài liệu [1]: Chương 3
+Tài liệu [3]: Nội dung phần III

30
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13,
14,
15

Chương 4.

+ 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.
-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.

10
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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
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

Mục tiêu dạy học
5.1.1,5.1.2

Chuong 2: Đô thị hóa và quá trình phát triển đô thị
Nội dung
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

Mục tiêu dạy học
5.1.3,5.2.1

Chương 3: Thiết kế quy hoạch chung cải tạo và xây dựng đô thị
Nội dung
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.

Mục tiêu dạy học
5.1.4,5.2.3

Chương 4: Quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị
Nội dung
4.1.Khái niệm cơ bản về quản lý quy 5.1.5,5.2.4
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.
7. Hình thức tổ chức dạy - học
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Mục tiêu dạy học

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 Trọng số
giá
(%)
1

Tham gia học trên lớp: Lên lớp đầy đủ, chuẩn bị
bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm
danh

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
50

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần
Xếp hạng

Thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm tín chỉ

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

D

1,0

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Trung bình yếu

4,0 - 4.9
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Kém

< 4,0

F

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.
- 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
Năm
TT
Tên tác giả
Tên tài liệu
xuất
Nhà xuất bản
bản
1
2

Nguyễn Thế Bá

Quy hoạch đô thị

2009

Nguyễn Đình Hòe

Khái niệm đô thị bền vững và
việc ứng dụng tại Việt Nam

2002

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
quy hoạch xây dựng

2008

3

Bộ xây dựng
Xây dựng
Bộ xây dựng

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

1

2

3

Nội dung

Chương 1: Khái
niệm về đô thị
và quá trình
phát triển đô thị
Chương 2:Đô
thị hóa và quá
trình phát triển
đô thị

Chương 3:Thiết
kế quy hoạch
chung cải tạo và
xây dựng đô thị

Lý
thuyết
(tiết)

7

8

8

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

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

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

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.
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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
7. Hình thức tổ chức dạy - học
7.1. Phương pháp giảng dạy
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5.1; 5.2; 5.3; 5.4

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
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Vấn đề

Lên lớp

Tự
nghiên
cứu

Tổng

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
5.1

x
x

x

x

9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần
Xếp hạng

Thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm tín chỉ

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

Đạt
Xuất sắc

Không đạt
Trung bình yếu

4,0 - 4.9

D

1,0

Kém

< 4,0

F

0

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

1

Nội dung

Chương 1. Kiến
trúc công trình

Lý
thuyết
(tiết)

0

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên
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

20
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2

3

4

Chương 2. Thiết
kế kết cấu sàn tầng
điển

0

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

60

Chương 3. Thiết
kế kết cấu cầu
thang

0

20

Chương 4. Thiết
kế kết cấu bể nước

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
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

6

7

Chương 5. Thiết
kế kết cấu khung

Chương 6. Thống
kê địa chất công
trình và xác định
tải trọng thiết kế

Chương 7. Thiết
kế kết cấu nền
móng

0

0

0

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

60

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,...

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

9

Phần tự chọn

Tổng duyệt

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

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
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