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PHỤ LỤC: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 
(1) Học phần: Triết học Mác – Lênin (3,0) 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: Z05005 1.2. Tên học phần: Triết học Mac-Lenin 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Marxist philosophy 

1.5. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (45/0/90) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 45 tiết 3 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  90 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

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. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

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

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

- Khả năng đọc hiểu, phân tích, tổng hợp, đánh giá các kiến thức có liên quan đến 
môn học. 

- Biết cách tổ chức làm việc theo nhóm, khả năng trình bày một vấn đề nào đó trước 
đám đông 
2.2.3. Về thái độ 

- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
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- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Triết học Mac-Lenin” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Giúp sinh viên nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – 

Lênin về lĩnh vực triết học. 

CLO2 Hình thành thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện 
chứng duy vật trong sinh viên. 

Kỹ năng 

CLO3 Nâng cao trình độ tư duy nhận thức và hoạt động thực tiễn trong sinh viên. 

CLO4 Nghiên cứu, nắm bắt, lý giải một cách đúng những sự kiện, hiện tượng phức 
tạp của đời sống xã hội.. 

CLO5 Nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin một cách 
nghiêm túc, khoa học 

CLO6 Biết trân trọng, giữ gìn những tinh hoa của nền triết học thế giới trong đó có 
triết học Mác-Lênin. 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1 I              I  

CLO2 I              I I 

CLO3                 
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CLO4               I  

CLO5                 

CLO6 I                

CLO7                I 

Tổng 
hợp I           

   
I I 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X 

CLO15 
CLO16 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X CLO1 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 40% X CLO1 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO1 

CLO15 
CLO16 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X CLO1 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 

50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X CLO1 
Sinh viên làm bài thi cuối 

học kỳ dựa trên đề thi được 
thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
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Tuần/
buổi 

Các nội dung cơ bản của 
bài học 

Số tiết 
(LT/ 

TH/ TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1+2+3 

Chương 1: Chủ nghĩa 
duy vật biện chứng 
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 

6/0/12 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thực hiện ví 
dụ tính toán. 

+ A1.1 

4+5+6
+7+8 

Chương 2: Phép biện 
chứng duy vật  
2.1 Phép biện chứng và 
phép biện chứng duy vật 
2.2 Các nguyên lý cơ bản 
của phép biện chứng 
2.3 Các cặp phạm trù cơ 
bản của phép biện chứng 
duy vật 
2.4 Các qui luật cơ bản 
của phép biện chứng duy 
vật 
2.5 Lý luận nhận thức duy 
vật biện chứng 

 10/0/20 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và làm 
bài tập ví dụ tại 
lớp 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

9+10+
11+12
+13 
+14 

Chương 3: Chủ nghĩa 
duy vật lịch sử 
3.1 Vai trò của sản xuất 
vật chất và quy luật quan 
hệ sản xuất phù hợp với 
trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất. 

12/0/24 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Thi 
giữa kì) 
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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. 

gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống 
các kiến thức của học 
phần  
+ Hướng phát triển và các 
học phần liên quan ở các 
học kỳ sau  

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1  2002 
Giáo trình chủ nghĩa duy vật 
lịch sử 

Nxb. Chính trị quốc 
gia  

2  2002 Giáo trình chủ nghĩa duy vật Nxb. Chính trị quốc 
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biện chứng gia  

  2006 
Giáo trình triết học Mác-Lênin 
(dùng trong các trường Đại 
học, Cao đẳng), 

Nxb.Chính trị quốc 
gia 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1  2009 
Giáo trình Những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin 

Nxb.Chính trị quốc 
gia 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí 

nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

50% 
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Đóng góp 
không hiệu 

quả. 

khi có hiệu 
quả. 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao. Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
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Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội dung 
báo cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không 

phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phù hợp  
yêu cầu, 

hình ảnh và  
giải thích 
chưa rõ 

ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ  ràng, 
đẹp. 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

50% 

Trình bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng 

theo quy 
định 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử 
dụng từ 
ngữ và 

hình ảnh rõ 
ràng 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introductio
n, body and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự 

thành thạo 
trong trình 

bày 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 
phần. Thuật 
ngữ sử dụng 
đơn giản dễ 
hiểu. Thể 

hiện sự thành 
thạo trong 

trình bày và 

25% 
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ngôn ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 
logic, 

vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phát âm 
không rõ, 
giọng nói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy đủ. 
Giọng nói 
nhỏ, phát 
âm còn 

một số từ 
không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức chưa 
có tương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình 
bày có bố 
cục 3 phần 

rõ ràng. 
Giọng nói 

vừa phải, rõ 
ràng, dễ 

nghe, thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định, 

thỉnh thoảng 
có tương tác 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và kịp 
theo dõi nội 
dung trình 

bày 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn, dễ hiểu. 
Sử dụng các 

thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọngnói rõ 

ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu được 
nội dung 
trình bày. 

Phần trình 
bày ngắn gọn. 

Bố cục rõ 
ràng. Giọng 
nói rõ ràng, 

lưu loát. Thu 
hút sự chú ý 
của người 

nghe,tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 

có thể hiểu và 
theo kịp tất cả 

nội dung 
trình bày. 
Thời gian 
trình bày 
đúng quy 

định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
 
  



73 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

(2) Học phần: Kinh tế chính trị Mac – Lenin (2,0) 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: Z05006 1.2. Tên học phần: Kinh tế chính trị Mac-Lenin 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: 

1.5. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30/0/60) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 45 tiết 2 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  90 tiết 4 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

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. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

- Giúp sinh viên nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin về 
lĩnh vực triết học. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Biết vận dụng các nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin vào nghiên cứu các khoa học 
cụ thể. 
- Khả năng đọc hiểu, phân tích, tổng hợp, đánh giá các kiến thức có liên quan đến môn học. 
- Biết cách tổ chức làm việc theo nhóm, khả năng trình bày một vấn đề nào đó trước đám 
đông 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Kinh Tế chính trị Mac-Lenin” 
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Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 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. 

CLO2 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. 

Kỹ năng 

CLO3 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. 

CLO4 Củng cố niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

CLO5 Nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin một cách 
nghiêm túc, khoa học 

CLO6 Biết trân trọng, giữ gìn những tinh hoa của nền triết học thế giới trong đó có 
triết học Mác-Lênin. 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1 I              I  

CLO2 I              I I 

CLO3                 

CLO4               I  



75 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

CLO5                 

CLO6 I                

CLO7                I 

Tổng 
hợp 

I              I I 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X 

CLO15 
CLO16 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X CLO1 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 40% X CLO1 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO1 

CLO15 
CLO16 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X CLO1 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X CLO1 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần Các nội dung cơ bản của Số tiết CĐR Liên Phương Hoạt động học Tên 
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/buổi bài học (LT/ 
TH/ TT) 

của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

pháp 
giảng dạy 
đạt CĐR 

của SV(*) bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1+2+
3  

Chương 1: Học thuyết 
giá trị                                                             
1.1. Điều kiện ra đời, đặc 
trưng và ưu thế của sản 
xuất hàng hóa 
1.2 Hàng hóa 
1.3 Tiền tệ 
1.4 Qui luật giá trị 

9/0/18 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 

4+5+
6+7 

Chương 2: Học thuyết 
giá trị thặng dư                                                        
2.1 Sự chuyển hóa của 
tiền thành tư bản 
2.2 Quá trình sản xuất ra 
giá trị thặng dư trong xã 
hội tư bản 
2.3 Tiền công trong tư 
bản chủ nghĩa 
2.4 Quá trình lưu thông 
của tư bản và giá trị thặng 
dư 
2.5 Các hình thái tư bản 
và các hình thức biểu hiện 
của giá trị thặng dư 

 12/0/24 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và làm 
bài tập 
 

+ A1.1 

9+10
+11+
12 

Chương 3: Học thuyết 
kinh tế về chủ nghĩa tư 
bản độc quyền và chủ 
nghĩa tư bản độc quyền 
nhà nước 
3.1 Chủ nghĩa tư bản độc 
quyền 
3.2 Chủ nghĩa tư bản độc 

12/0/24 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3 
– Tại lớp: 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Thi 
giữa 
kì) 
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quyền Nhà nước 
3.3 Những nét mới trong 
sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại 
3.4 Vai trò, hạn chế và xu 
hướng vận động của chủ 
nghĩa tư bản. 

+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  

+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tại lớp. 

13+1
4 

Chương 4: Sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân 
và cách mạng  xã hội chủ 
nghĩa 
4.1 Sứ mệnh lịch sử của 
giai cấp công nhân 
4.2 Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa 
4.3 Hình thái kinh tế - xã 
hội cộng sản chủ nghĩa 

6/0/12 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống 
các kiến thức của học 
phần  
+ Hướng phát triển và các 
học phần liên quan ở các 
học kỳ sau  

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 
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1 Bộ GD và ĐT 2004 
Giáo trình môn Kinh tế chính 

trị Mác – Lênin 
Nxb. Chính trị quốc 

gia 

2 Bộ GD và ĐT 2019 

Giáo trình Kinh tế chính trị 
Mác-Lênin (Dành cho bậc đại 

học không chuyên Lý luận 
chính trị) 

Nxb. Chính trị quốc 
gia 

3 
Ngô Thanh Bình 

Phan Thị Thanh Hoa 
2019 

Tập bài giảng Kinh tế chính trị 
Mác – Lênin  Thư viện 

 Sách, giáo trình tham khảo 

     

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 
    
    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

50% 
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gì tại lớp gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

ý kiến tại lớp. 
Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao. Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
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Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội dung 
báo cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không 

phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phù hợp  
yêu cầu, 

hình ảnh và  
giải thích 
chưa rõ 

ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ  ràng, 
đẹp. 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

50% 

Trình bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng 

theo quy 
định 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử 
dụng từ 
ngữ và 

hình ảnh rõ 
ràng 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introductio
n, body and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự 

thành thạo 
trong trình 

bày 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 
phần. Thuật 
ngữ sử dụng 
đơn giản dễ 
hiểu. Thể 

hiện sự thành 
thạo trong 

trình bày và 

25% 
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ngôn ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 
logic, 

vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phát âm 
không rõ, 
giọng nói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy đủ. 
Giọng nói 
nhỏ, phát 
âm còn 

một số từ 
không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức chưa 
có tương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình 
bày có bố 
cục 3 phần 

rõ ràng. 
Giọng nói 

vừa phải, rõ 
ràng, dễ 

nghe, thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định, 

thỉnh thoảng 
có tương tác 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và kịp 
theo dõi nội 
dung trình 

bày 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn, dễ hiểu. 
Sử dụng các 

thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọng nói rõ 

ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu được 
nội dung 
trình bày. 

Phần trình 
bày ngắn gọn. 

Bố cục rõ 
ràng. Giọng 
nói rõ ràng, 

lưu loát. Thu 
hút sự chú ý 
của người 

nghe, tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 

có thể hiểu và 
theo kịp tất cả 
nội dung trình 

bày. Thời 
gian trình bày 

đúng quy 
định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn.  
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(3) Học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần  

- Tên Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học 

- Tên Tiếng Anh: SCIENTIFIC SOCIALISM 

1.2. Mã học phần Z05007 

1.3. Loại học phần (Bắt buộc/Tự chọn) Bắt buộc 

1.4. Số tín chỉ 02 

1.5. Phân bố thời gian  

- Số tiết lý thuyết: 24 

- Số tiết bài tập và thảo luận: 6 

- Số tiết thực hành/thí nghiệm: 0 

- Số tiết tự học: 60 

1.6. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

- Học phần học trước: Không yêu cầu 

- Học phần song hành: Không yêu cầu 

1.7. Bộ môn/Khoa phụ trách giảng dạy Bộ môn Chính trị, Khoa Chính trị - Quốc 
phòng 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa 
học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin.Giúp sinh viên nâng cao năng 
lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức nói trên vào việc xem xét, đánh 
giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
3. Mục tiêu học phần (Course Objective - viết tắt là CO)(3) 

Bảng 3.1. Mục tiêu học phần (CO) 

Ký hiệu  
mục tiêu học phần  

Nội dung mục tiêu học phần (CO) 

CO1 

Khái quát được lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ 
nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội 
giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, gia 
đình. 
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CO2 

Phân tích các vấn đề thực tiễn ở Việt Nam vềgiai cấp công nhân, 
chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội giai cấp và liên minh giai 
cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, gia đình. 

CO3 
Vận dụng lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học vào việc liên hệ 
với trách nhiệm của cá nhân trong học tập và cuộc sống 

CO4 
Có lập trường chính trị, tư tưởng, tin tưởng vào sự nghiệp lãnh 
đạo của Đảng phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. 

CO5 Có năng lực tự chủ và trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. 

CO6 
Có ý thức tự học, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcome - viết tắt là CLO)(4) 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) 

Ký hiệu chuẩn 
đầu ra học phần 

Nội dung chuẩn đầu ra học phần 
(CLO) 

Mối liên hệ giữa                 
CO và CLO 

CLO1 

Ghi nhớ, tóm tắt được những nội 
dung lý luận của chủ nghĩa Mác-
Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân, dân chủ xã hội chủ nghĩa 
và nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa, cơ cấu xã hội giai cấp và liên 
minh giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn 
giáo, gia đình. 

CO1 

CLO2 

Hiểu được những vấn đề thực tiễn ở 
Việt Namliên quan đến sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân, dân chủ xã 
hội chủ nghĩa và nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội 
giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 
lớp, dân tộc, tôn giáo, gia đình. 

CO2 

CLO3 

Áp dụng kiến thức về sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân, dân chủ xã 
hội chủ nghĩa và nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội 
giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 
lớp, dân tộc, tôn giáo, gia đình ở Việt 
Nam để liên hệ với trách nhiệm của 

CO3 
CO4 
CO5 
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bản thân. 

CLO4 

Đánh giá được quan điểm sai trái, 
xuyên tạc lý luận của chủ nghĩa Mác-
Lênin về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội nói 
chung, về thực tiễn của thời kỳ quá 
độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam nói riêng. 

CO4 
CO5 

CLO5 Làm việc theo nhóm CO6 

5. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần (Course 
Learning Outcomes - CLO) vào việc đạt được các chuẩn đầu ra của CTĐT (Programe 
Learning Outcomes -PLO) 

Bảng 5.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 
chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1 I              I  

CLO2 I              I I 

CLO3                 

CLO4               I  

CLO5                 

Tổng 
hợp I              I I 

6. Đánh giá học phần(6) 
Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở điểm thành phần như sau: 

Bảng 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

Thành 
phần 

đánh giá 

Trọng 
số % CLO 

Hình thức 
kiểm tra - 
đánh giá 

Công cụ 
đánh giá 

Trọn
g số 
con 
(%) 

Lấy dữ 
liệu đo 
lường 

mức độ 
đạt CLO 

Lấy dữ 
liệu đo 
lường 

mức độ 
đạt PLO 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Đánh giá 
quá trình 50 

CLO 2 
CLO 3 

Tự luận 
Đề kiểm 

tra 15   

CLO 1 
CLO 4 

Tự luận Câu 
hỏi/Bài 

15   
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Thành 
phần 

đánh giá 

Trọng 
số % CLO 

Hình thức 
kiểm tra - 
đánh giá 

Công cụ 
đánh giá 

Trọn
g số 
con 
(%) 

Lấy dữ 
liệu đo 
lường 

mức độ 
đạt CLO 

Lấy dữ 
liệu đo 
lường 

mức độ 
đạt PLO 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
tập 

CLO 2 
CLO 3 
CLO5 

Báo cáo      
thuyết trình Rubric 20   

Đánh giá 
cuối kỳ 

50 
CLO 2 
CLO 3 

Thi tự luận Đề thi 50 x  

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần(7) 
Bảng 7.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần 
Các nội dung 
cơ bản của bài 
học 

Số tiết CĐR của bài 
học 

(chương)/chủ 
đề 

Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV LT TH TT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Chương 
1:Nhập môn 
Chủnghĩa xã 
hội khoa học  
I. Sự ra đời của 
Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 
II. Các giai 
đoạn phát triển 
cơ bản của Chủ 
nghĩa xã hội 
khoa học 
III. Đối tượng, 
phương pháp, 
và ý nghĩa của 
việc nghiên 
cứu Chủ nghĩa 

2 

 

 

Ghi nhớ được 
sự ra đời, các 
giai đoạn phát 
triển và ý 
nghĩa của việc 
nghiên cứu 
Chủ nghĩa xã 
hội khoa học. 
 

 
 
CLO1 
 
 
 
 
 

- GV sử 
dụngphư
ơng pháp 
thuyết 
trình, đặt 
vấn đề, 
vấn đáp, 
thảo luận 
nhóm. 
 

- Phần 
chuẩn bị 
ở nhà:  
Đọc 
trước nội 
dung (tài 
liệu [1]) 
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
Tham gia 
trả lời 
câu hỏi, 
thảo luận 
nhóm 
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Tuần 
Các nội dung 
cơ bản của bài 
học 

Số tiết CĐR của bài 
học 

(chương)/chủ 
đề 

Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV LT TH TT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
xã hội khoa 
học 

2 

Chương 2: Sứ 
mệnh lịch sử 
của giai cấp 
công nhân 
I. Quan điểm 
cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – 
Lênin về giai 
cấp công nhân 
và sứ mệnh 
lịch sử thế giới 
của giai cấp 
công nhân 

2 

 

 

- Tóm tắt được 
đặc điểm và sứ 
mệnh lịch sử 
của giai cấp 
công nhân 
- Tóm tắt 
những điều 
kiện quy định 
và thực hiện 
sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp 
công nhân 

 
 
 
 
 
CLO1 
 
 

- GV sử 
dụng 
phương 
pháp 
thuyết 
trình, đặt 
vấn đề, 
vấn đáp, 
thảo luận 
nhóm. 
 

- Phần 
chuẩn bị 
ở nhà:  
Đọc 
trước nội 
dung (tài 
liệu [1]) 
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
Tham gia 
trả lời 
câu hỏi, 
thảo luận 
nhóm 

3 

Chương 2: Sứ 
mệnh lịch sử 
của giai cấp 
công nhân 
II. Giai cấp 
công nhân và 
việc thực hiện 
sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp 
công nhân hiện 
nay 
 

2 

 

 

- Tóm tắt được 
điểm tương 
đồng và khác 
biệt của giai 
cấp công nhân 
hiện nay 
- Tóm tắt sứ 
mệnh lịch sử 
của giai cấp 
công nhân trên 
thế giới hiện 
nay 

CLO1 

- GV sử 
dụng 
phương 
pháp 
thuyết 
trình, đặt 
vấn đề, 
vấn đáp, 
thảo luận 
nhóm. 

- Phần 
chuẩn bị 
ở nhà:  
Đọc 
trước nội 
dung (tài 
liệu [1]) 
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
Tham gia 
trả lời 
câu hỏi, 
thảo luận 
nhóm 

4 Chương 2: Sứ 
mệnh lịch sử 

1 
 
 

 - Hiểu được 
đặc điểm của 

CLO2 
CLO3 

- GV sử 
dụng 

- Phần 
chuẩn bị 
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Tuần 
Các nội dung 
cơ bản của bài 
học 

Số tiết CĐR của bài 
học 

(chương)/chủ 
đề 

Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV LT TH TT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
của giai cấp 
công nhân 
III. Sứ mệnh 
lịch sử của giai 
cấp công nhân 
Việt Nam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

giai cấp công 
nhân VN. 
- Hiểu được 
nội dung sứ 
mệnh lịch sử 
của giai cấp 
công nhân 
Việt Nam hiện 
nay 
- Đánh giá 
được những 
quan điểm sai 
trái, xuyên tạc 
về sứ mệnh 
lịch sử của giai 
cấp công nhân 
- Vận dụng 
kiến thức đã 
học để liên hệ 
với trách 
nhiệm của bản 
thân. 

CLO4 
CLO5 

phương 
pháp 
thuyết 
trình, đặt 
vấn đề, 
vấn đáp, 
thảo luận 
nhóm. 

ở nhà:  
Đọc 
trước nội 
dung (tài 
liệu [1]); 
Chuẩn bị 
bài thuyết 
trình theo 
nhóm 
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
Tham gia 
thuyết 
trình, 
thảo luận 
nhóm 

5 

Chương 3: 
Chủ nghĩa xã 
hội và thời kỳ 
quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 
I. Chủ nghĩa xã 
hội 
II. Thời kỳ quá 
độ lên chủ 
nghĩa xã hội 

2 

 

 

- Hiểu được 
chủ nghĩa xã 
hội, giai đoạn 
đầu của hình 
thái kinh tế - 
xã hội cộng 
sản chủ nghĩa 
và những đặc 
trưng bản chất 
của chủ nghĩa 
xã hội. 
- Hiểu được 
tính tất yếu 

CLO1 
CLO2 

- GV sử 
dụng 
phương 
pháp 
thuyết 
trình, đặt 
vấn đề, 
vấn đáp, 
thảo luận 
nhóm. 

- Phần 
chuẩn bị 
ở nhà:  
Đọc 
trước nội 
dung (tài 
liệu [1]); 
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
Tham gia 
trả lời 
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Tuần 
Các nội dung 
cơ bản của bài 
học 

Số tiết CĐR của bài 
học 

(chương)/chủ 
đề 

Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV LT TH TT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
khách quan 
của thời kỳ 
quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 
và đặc điểm 
thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa 
xã hội 

câu hỏi, 
thảo luận 
nhóm 

6 

Chương 3: 
Chủ nghĩa xã 
hội và thời kỳ 
quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 
III. Quá độ lên 
chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chương 4: 
Dân chủ xã hội 
chủ nghĩa và 
Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa 
I. Dân chủ và 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Hiểu được 
đặc điểm quá 
độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở 
Việt Nam là 
bỏ qua chế độ 
tư bản chủ 
nghĩa và 
những đặc 
trưng của chủ 
nghĩa xã hội ở 
Việt Nam hiện 
nay 
- Đánh giá 
được những 
quan điểm sai 
trái, xuyên tạc 
về thời kỳ quá 
độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở 
Việt Nam. 
- Tóm tắt được 
quan niệm về 
dân chủ và sự 
ra đời, phát 
triển của dân 
chủ 

CLO2 
CLO4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLO1 
 
 
 

- GV sử 
dụng 
phương 
pháp 
thuyết 
trình, đặt 
vấn đề, 
vấn đáp, 
thảo luận 
nhóm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Phần 
chuẩn bị 
ở nhà:  
Đọc 
trước nội 
dung (tài 
liệu [1]); 
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
Tham gia 
trả lời 
câu hỏi, 
thảo luận 
nhóm. 
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Tuần 
Các nội dung 
cơ bản của bài 
học 

Số tiết CĐR của bài 
học 

(chương)/chủ 
đề 

Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV LT TH TT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
dân chủ xã hội 
chủ nghĩa 
 

1 
 
 

 

- Hiểu được 
đặc trưng nổi 
bật của dân 
chủ xã hội chủ 
nghĩa 

7 

Chương 4: 
Dân chủ xã hội 
chủ nghĩa và 
Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa 
II. Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa 
III. Dân chủ xã 
hội chủ nghĩa 
và nhà nước 
pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Hiểu được sự 
ra đời, bản 
chất, chức 
năng của nhà 
nước xã hội 
chủ nghĩa 
- Hiểu được 
bản chất của 
dân chủ xã hội 
chủ nghĩa ở 
Việt Nam 
- Đánh giá 
được những 
quan điểm sai 
trái, xuyên tạc 
về bản chất 
của dân chủ xã 
hội chủ nghĩa 
ở Việt Nam. 
- Vận dụng 
kiến thức đã 
học để liên hệ 
với trách 
nhiệm của bản 
thân. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
 

- GV sử 
dụng 
phương 
pháp 
thuyết 
trình, đặt 
vấn đề, 
vấn đáp, 
thảo luận 
nhóm. 

- Phần 
chuẩn bị 
ở nhà:  
Đọc 
trước nội 
dung (tài 
liệu [1]); 
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
Tham gia 
thuyết 
trình, 
thảo luận 
nhóm 

8 

Chương 4: 
Dân chủ xã hội 
chủ nghĩa và 
Nhà nước xã 

1 

 
 
 
 

 

- Hiểu được 
đặc trưng của 
nhà nước pháp 
quyền xã hội 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

- GV sử 
dụng 
phương 
pháp 

- Phần 
chuẩn bị 
ở nhà:  
Đọc 
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Tuần 
Các nội dung 
cơ bản của bài 
học 

Số tiết CĐR của bài 
học 

(chương)/chủ 
đề 

Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV LT TH TT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
hội chủ nghĩa 
III. Dân chủ xã 
hội chủ nghĩa 
và nhà nước 
pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam 

 
 
 
 

 
1 
 
 
 

chủ nghĩa ở 
Việt Nam 
- Tóm tắt được 
những giải 
pháp nhằm 
phát huy dân 
chủ xã hội chủ 
nghĩa, xây 
dựng Nhà 
nước pháp 
quyền xã hội 
chủ nghĩa ở 
Việt Nam hiện 
nay 
- Vận dụng 
kiến thức đã 
học để liên hệ 
với trách 
nhiệm của bản 
thân. 

thuyết 
trình, đặt 
vấn đề, 
vấn đáp, 
thảo luận 
nhóm. 

trước nội 
dung (tài 
liệu [1]); 
Chuẩn bị 
bài thuyết 
trình theo 
nhóm 
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
Tham gia 
thuyết 
trình, 
thảo luận 
nhóm 

9 

Chương 5: Cơ 
cấu xã hội – 
giai cấp và liên 
minh giai cấp, 
tầng lớp trong 
thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa 
xã hội 
I. Cơ cấu xã 
hội – giai cấp 
trong thời kỳ 
quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 
II. Liên minh 
giai cấp, tầng 

2 

 

 

- Ghi nhớ khái 
niệm và vị trí 
của cơ cấu xã 
hội - giai cấp 
trong cơ cấu 
xã hội 
- Hiểu được 
khái niệm và 
tính tất yếu 
của liên minh 
giai cấp, tầng 
lớp trong thời 
kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã 
hội 

CLO1 

- GV sử 
dụng 
phương 
pháp 
thuyết 
trình, đặt 
vấn đề, 
vấn đáp, 
thảo luận 
nhóm. 
 
 
 
 

- Phần 
chuẩn bị 
ở nhà:  
Đọc 
trước nội 
dung (tài 
liệu [1]);  
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
Tham gia 
trả lời 
câu hỏi 
và thảo 
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Tuần 
Các nội dung 
cơ bản của bài 
học 

Số tiết CĐR của bài 
học 

(chương)/chủ 
đề 

Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV LT TH TT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
lớp trong thời 
kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã 
hội 
Kiểm tra 

 
 
 

luận 
nhóm 

10 

Chương 5: Cơ 
cấu xã hội – 
giai cấp và liên 
minh giai cấp, 
tầng lớp trong 
thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa 
xã hội 
III. Cơ cấu xã 
hội – giai cấp 
và liên minh 
giai cấp, tầng 
lớp trong thời 
kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Hiểu được cơ 
cấu xã hội–
giai cấp trong 
thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt 
Nam và nội 
dung liên minh 
giai cấp, tầng 
lớp trong thời 
kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã 
hội ở Việt 
Nam 
- Vận dụng 
kiến thức đã 
học để liên hệ 
với trách 
nhiệm của bản 
thân. 

CLO2 
CLO3 
CLO5 

- GV sử 
dụng 
phương 
pháp 
thuyết 
trình, đặt 
vấn đề, 
vấn đáp, 
thảo luận 
nhóm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Phần 
chuẩn bị 
ở nhà:  
Đọc 
trước nội 
dung (tài 
liệu [1]); 
Chuẩn bị 
bài thuyết 
trình theo 
nhóm 
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
Tham gia 
thuyết 
trình, 
thảo luận 
nhóm 

11 

Chương 6: 
Vấn đề dân tộc 
và tôn giáo 
trong thời kỳ 
quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 
I. Dân tộc 
trong thời kỳ 
quá độ lên chủ 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Hiểu được 
khái niệm, đặc 
trưng cơ bản 
của dân tộc 
- Hiểu được 
đặc điểm của 
dân tộc ở Việt 
Nam và nội 
dung chính 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

- GV sử 
dụng 
phương 
pháp 
thuyết 
trình, đặt 
vấn đề, 
vấn đáp, 
thảo luận 

- Phần 
chuẩn bị 
ở nhà:  
Đọc 
trước nội 
dung (tài 
liệu [1]); 
Chuẩn bị 
bài thuyết 
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Tuần 
Các nội dung 
cơ bản của bài 
học 

Số tiết CĐR của bài 
học 

(chương)/chủ 
đề 

Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV LT TH TT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
nghĩa xã hội  

 
 

1 

sách dân tộc 
của Đảng và 
Nhà nước ta. 
- Vận dụng 
kiến thức đã 
học để liên hệ 
với trách 
nhiệm của bản 
thân. 

nhóm. trình theo 
nhóm 
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
Tham gia 
thuyết 
trình, 
thảo luận 
nhóm 

12 

Chương 6: 
Vấn đề dân tộc 
và tôn giáo 
trong thời kỳ 
quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 
II. Tôn giáo 
trong thời kỳ 
quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 
III. Quan hệ 
dân tộc và tôn 
giáo ở Việt 
Nam 

2 

 

 

- Hiểu được 
quan niệm của 
chủ nghia 
Mác-Lênin về 
tôn giáo 
- Hiểu được 
đặc điểm của 
tôn giáo ở Việt 
Nam và nội 
dung chính 
sách tôn giáo 
của Đảng và 
Nhà nước ta. 
- Vận dụng 
kiến thức đã 
học để liên hệ 
với trách 
nhiệm của bản 
thân. 

CLO2 
CLO3 
CLO4 

- GV sử 
dụng 
phương 
pháp 
thuyết 
trình, đặt 
vấn đề, 
vấn đáp, 
thảo luận 
nhóm. 

- Phần 
chuẩn bị 
ở nhà:  
Đọc 
trước nội 
dung (tài 
liệu [1]);  
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
Tham gia 
thảo luận 
nhóm 

13 

Chương 7: 
Vấn đề gia 
đình trong thời 
kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã 

2 

 

 

- Hiểu được 
khái niệm, vị 
trí, chức năng 
cơ bản của gia 
đình trong thời 

CLO1 

- GV sử 
dụng 
phương 
pháp 
thuyết 

- Phần 
chuẩn bị 
ở nhà:  
Đọc 
trước nội 
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Tuần 
Các nội dung 
cơ bản của bài 
học 

Số tiết CĐR của bài 
học 

(chương)/chủ 
đề 

Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV LT TH TT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
hội 
I. Khái niệm, 
vị trí và chức 
năng của gia 
đình 
II. Cơ sở xây 
dựng gia đình 
trong thời kỳ 
quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 

kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã 
hội 
- Hiểu được 
các cơ sở xây 
dựng gia đình 
trong thời kỳ 
quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 

trình, đặt 
vấn đề, 
vấn đáp, 
thảo luận 
nhóm 

dung (tài 
liệu [1]);  
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
Tham gia 
thảo luận 
nhóm 

14 

Chương 7: 
Vấn đề gia 
đình trong thời 
kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã 
hội 
III. Xây dựng 
gia đình Việt 
Nam trong thời 
kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã 
hội 
 

 
1 

 

 
 
 
 
 

1 
 

 
 

 

- Hiểu được 
những biến đổi 
của gia đình 
Việt Nam 
trong thời kỳ 
quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 
- Vận dụng 
kiến thức đã 
học để liên hệ 
với trách 
nhiệm của bản 
thân. 

CLO2 
CLO3 
CLO5 
 
 
 
 
 
 
 
 

- GV sử 
dụng 
phương 
pháp 
thuyết 
trình, đặt 
vấn đề, 
vấn đáp, 
thảo luận 
nhóm. 
 

- Phần 
chuẩn bị 
ở nhà:  
Đọc 
trước nội 
dung (tài 
liệu [1]); 
Chuẩn bị 
bài thuyết 
trình 
nhóm 

15 

Chương 7: 
Vấn đề gia 
đình trong thời 
kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã 
hội 
III. Xây dựng 
gia đình Việt 
Nam trong thời 
kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã 

1 

 

 

- Ghi nhớ 
những phương 
hướng cơ bản 
xây dựng và 
phát triển gia 
đình Việt Nam 
trong thời kỳ 
quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. 

CLO1 

- GV sử 
dụng 
phương 
pháp 
thuyết 
trình, đặt 
vấn đề, 
vấn đáp, 
thảo luận 
nhóm. 

- Phần 
chuẩn bị 
ở nhà:  
Đọc 
trước nội 
dung (tài 
liệu [1]);- 
Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
Tham gia 
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Tuần 
Các nội dung 
cơ bản của bài 
học 

Số tiết CĐR của bài 
học 

(chương)/chủ 
đề 

Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV LT TH TT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
hội. 
Kiểm tra 

thảo luận 
nhóm. 

Theo 
lịch 
thi 

Thi kết thúc  
  

  
   

8. Học liệu(8) 
Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

I Giáo trình chính 

1 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 2021 

Giáo trình CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI KHOA HỌC 

(dành cho bậc đại học hệ 
không chuyên lý luận  

chính trị) 

NXB. Chính trị 
quốc gia sự thật 

II Sách, giáo trình tham khảo 

1 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 2006 
Giáo trình CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI KHOA HỌC 

NXB. Chính trị 
quốc gia 

2 
Hội đồng lý luận 

trung ương 2002 
Giáo trình CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI KHOA HỌC 

NXB. Chính trị 
quốc gia 

3 Nguyễn Anh Tuấn 2018 
Nhận thức mới về dân chủ 

xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam thời kỳ đổi mới 

NXB. Chính 
trịquốc gia sự thật 

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Giai cấp công nhân hiện 
nay 

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/
guest/nghien-cu/-/2018/819840/nhung-
nhan-thuc-moi-ve-giai-cap-cong-nhan-

hien-nay*.aspx 

17/10/2020 

2 Giai cấp công nhân Việt http://tapchiqptd.vn/vi/nhung-ngay-ky- 29/04/2021 
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Nam niem-lon/giai-cap-cong-nhan-viet-nam-
trong-tien-trinh-cach-mang-cua-dan-

toc/17029.html 

3 
Thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/
guest/nghien-cu/-/2018/823613/ban-
luan-ve-con-duong-di-len-chu-nghia-

xa-hoi-o-viet-nam-hien-nay---khoa-hoc-
va-niem-tin.aspx 

3/7/2021 

4 
Dân chủ xã hội chủ 

nghĩa 

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/
guest/nghien-cu/-/2018/817155/phat-
huy-dan-chu-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-

nam-hien-nay.aspx 

 21/8/2020 

5 
Bản chất của dân chủ 

xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam 

https://dangcongsan.vn/xay-dung-
dang/dan-chu-la-ban-chat-cua-che-do-
xhcn-vua-la-muc-tieu-vua-la-dong-luc-

cua-cong-cuoc-xay-dung-cnxh-
580982.html 

20/5/2021 

6 

Liên minh giai cấp, 
tầng lớp trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội 

https://truongchinhtri.edu.vn/home/thon
g-tin-nghien-cuu-trao-doi/ki-niem-202-

nam-ngay-sinh-c-mac-5-5-1818-5-5-
2020-tu-tuong-cua-c-mac-ve-lien-minh-

giai-cap-va-su-van-dung-o-nuoc-ta-
hien-nay-658.html 

4/5/2020 

7 
Vấn đề dân tộc ở Việt 

Nam 

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/
guest/van_hoa_xa_hoi/-

/2018/821701/chinh-sach-dan-toc-cua-
viet-nam-qua-35-nam-doi-moi.aspx 

3/4/2021 

8 
Vấn đề tôn giáo ở Việt 

Nam 

http://thanhtravietnam.vn/dan-toc-ton-
giao/quan-diem-chinh-sach-cua-dang-

nha-nuoc-doi-voi-ton-giao-196640.html 
21/7/2021 

9 
Vấn đề gia đình trong 
thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

https://luatminhkhue.vn/luat-hon-nhan-
va-gia-dinh-moi-nam-2014-so-52-2014-

qh13.aspx 
1/4/2022 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy(9) 

Bảng 9.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí nghiệm, 
xưởng, cơ sở thực 

hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực hành Phục vụ cho 

nội dung Bài 
học/Chương Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… Số lượng 

1 Giảng đường nhà B Loa, máy chiếu, mic Mỗi loại thiết  
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bị  có 01 cái 

10. Rubrics đánh giá học phần (nếu có)(10) 
Rubric 1. Đánh giá kỹ năng thuyết trình  

Tiêu 
chí                   

đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 
báo cáo 

Không  
có  nội  
dung 
hoặc  nội  
dung 
không 
phù hợp 
với yêu 
cầu 

Nội  
dung phù 
hợp   yêu 
cầu, hình 
ảnh và  
giải thích 
chưa rõ 
ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng từ ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ  ràng, 
đẹp. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
từ ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội  dung phù 
hợp  với  yêu 
cầu.  Sử dụng 
từ ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  
Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video và 
giải thích cụ 
thể hiểu biết 
trên video. 

50% 

Trình 
bày 
slide 

Slide 
trình bày 
quá sơ 
sài, 
không 
dùng từ 
khóa, sơ 
đồ. 

Slide  
trình  bày  
với  số 
lượng 
phù hợp, 
sử dụng 
từ  khóa 
và hình  
ảnh rõ 
ràng 

Slide trình 
bày với bố 
cục logic,  
rõ ràng. Sử 
dụng từ 
khóa, hình 
ảnh, sơ đồ 
trình bày nội 
dung. 

Slide trình 
bày với bố 
cục logic,  rõ 
ràng,  sử dụng 
từ khóa, hình 
ảnh, sơ đồ khi 
trình bày nội 
dung. Thể  
hiện  sự thành 
thạo trong 
trình bày. 

Slide trình bày 
với  bố cục 
logic, rõ ràng, 
hài hòa.Từ ngữ 
sử dụng đơn 
giản dễ hiểu. 
Sử dụng từ 
khóa, hình ảnh, 
sơ đồ khi trình 
bày nội 
dung.Thể hiện 
sự thành thạo 
trong trình bày 
và từ ngữ. 

20% 

Thuyết 
trình 

Trình 
bày 
không 
logic, 
giọng 
nói nhỏ. 

Bài  trình  
bày 
logic, 
phong 
cách 
chưa tự 

Phần trình 
bày có bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói 
vừa phải, rõ 
ràng, dễ 

Phần trình bày 
ngắn gọn, dễ 
hiểu. Sử dụng 
các từ ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 
Thu hút sự chú 

30% 



97 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

Tiêu 
chí                   

đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Đọc lại 
slide 
trình 
chiếu. 

tin. 
Giọng 
nói nhỏ, 
bố cục 
chưa rõ 
ràng. 

nghe, thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Thỉnh 
thoảng có  
tương tác 
với người 
nghe khi 
trình 
bày.Người 
nghe có thể 
hiểu và kịp 
theo dõi nội 
dung trình 
bày.  

rõ ràng. Giọng 
nói  rõ ràng, 
lưu loát. Thời 
gian trình bày 
đúng quy 
định. Tương 
tác khá tốt với 
người  nghe.  
Người  nghe  
có  thể hiểu 
được nội dung 
trình bày. 
Phong cách tự 
tin. 

ý của người 
nghe, tương  
tác tốt với 
người nghe. 
Người nghe có 
thể hiểu và 
theo kịp tất cả 
nội dung trình 
bày.  Thời  
gian  trình  bày  
đúng  quy 
định. Phong 
cách tự tin. 
 
 

11. Thông tin về giảng viên phụ trách học phần(11) 

STT Học hàm, học vị, họ và tên Email 

1 Thạc sĩ Đỗ Thị Kim Phương dtkphuong@vnkgu.edu.vn 

2 Thạc sĩ Vũ Kim Điềm vkdiem@vnkgu.edu.vn 
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(4) Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: A05003 1.2. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh Thought 

1.5. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30/0/60) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 2 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 4 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

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. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí 
Minh. Hình thành cho sinh viên khả năng tư duy độc lập, phân tích, đánh giá, vận dụng 
sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống, học tập 
và công tác. Sinh viên được nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục 
tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá trị 
của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam; thấy được trách nhiệm của 
bản thân trong việc học tập, rèn luyện để góp phần và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.. 
- Hiểu đúng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta. 
- 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. 
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2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần  
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn 

hóa Hồ Chí Minh. 

CLO2 Hiểu đúng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước ta 

Kỹ năng 

CLO3 Nâng cao trình độ tư duy nhận thức và hoạt động thực tiễn trong sinh viên. 

CLO4 Nghiên cứu, nắm bắt, lý giải một cách đúng những sự kiện, hiện tượng phức 
tạp của đời sống xã hội.. 

CLO5 Nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin một cách 
nghiêm túc, khoa học 

CLO6 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. 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1 I              I  
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CLO2 I              I I 

CLO3                 

CLO4               I  

CLO5                 

CLO6 I                

CLO7                I 

Tổng 
hợp 

I              I I 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X 

CLO15 
CLO16 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X CLO1 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 40% X CLO1 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO1 

CLO15 
CLO16 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X CLO1 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X CLO1 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
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SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/
buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số tiết 
(LT/ 

TH/ TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1+2+3 

Chương 1: Cơ sở, quá trình 
hình thành và phát triển tư 
tưởng Hồ Chí Minh 
1.1 Cơ sở hình thành tư tưởng 
Hồ Chí Minh 
1.2 Quá trình hình thành và 
phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh 
1.3 Giá trị tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

6/0/12 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thực hiện ví 
dụ tính toán. 

+ A1.1 

4+5 

Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về vấn đề dân tộc và 
cách mạng giải phóng dân tộc  
2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
vấn đề dân tộc 2.2 Tư tưởng 
Hồ Chí Minh về Cách mạng 
giải phóng dân tộc 

 4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và làm 
bài tập ví dụ tại 
lớp 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

6+7+8
+9+10 

Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về CNXH và con đường 
quá độ lên CNXH ở Việt Nam 
3.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

10/0/20 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Thi giữ 
kì) 
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CNXH ở Việt Nam. 
3.2 Con đường, biện pháp quá 
độ CNXH ở VN 

giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  

+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

 

11+12
+13+1
4 

Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về Đảng Cộng sản Việt 
Nam 
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 

8/0/16 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các 
kiến thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ 
sau  

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 



103 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1  2012 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

Nxb. Chính trị quốc 
gia  

2  2003 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

Nxb. Chính trị quốc 
gia  

  2009 Hồ Chí Minh – Tiểu sử Nxb.Thống kê 

 Sách, giáo trình tham khảo 
1     

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 
    
    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng 

 

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp Không Hiếm khi Thỉnh thoảng Thường Tham gia 50% 
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tại lớp tham gia 
hoạt động 
gì tại lớp 

tham gia phát 
biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao. Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
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Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu 
chí                   

đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 

báo cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dung 
không 

phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phù hợp  
yêu cầu, 

hình ảnh và  
giải thích 

chưa rõ ràng 

Nội dung phù hợp 
với yêu cầu. Sử 
dụng thuật ngữ 
đơn giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, đẹp. 

Nội dung 
phù hợp 
với yêu 
cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu.  Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu.  Hình 
ảnh minh 

họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 
và giải thích 
cụ thể hiểu 

biết trên 
video. 

50% 

Trình 
bày 
slide 

Slide 
trình 

bày quá 
sơ sài, 
không 
đủ số 
lượng 
theo 
quy 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử 
dụngtừ ngữ 
và hình ảnh 

rõ ràng 

Slide trìnhbày với 
bố cục logic, rõ 

ràng, gồm 3 phần 
(introduction,body 

and conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 
cục logic, 
rõ ràng,  
gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự 

thành thạo 
trong trình 

Slide trình 
bày với bố 
cục logic, 

rõràng, gồm 
3 phần. 

Thuật ngữ 
sử dụng đơn 
giản dễ hiểu. 
Thể hiện sự 

25% 
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định bày thành thạo 
trong trình 

bày và ngôn 
ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình 
bày 

không 
logic, 
vượt 

quá thời 
gian 
quy 

định. Sử 
dụng 
thuật 
ngữ 

không 
đúng, 

phát âm 
không 

rõ, 
giọng 

nói nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy đủ. 
Giọng nói 
nhỏ, phát 

âm còn một 
số từ không 
rõ, sử dụng 
thuật ngữ 
phức chưa 

có tương tác 
với người 
nghe khi 
trình bày. 

Phần trình bày có 
bố cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng nói 

vừa phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời gian 

trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người nghe 
có thể hiểu và kịp 
theo dõi nội dung 

trình bày 

Phần trình 
bày ngắn 
gọn, dễ 
hiểu. Sử 
dụng các 
thuật ngữ 
đơn giản, 

dễ hiểu. Bố 
cục rõ ràng. 

Giọngnói 
rõ ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với 
người 
nghe. 

Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu 

loát. Thu hút 
sự chú ý của 

người 
nghe,tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và theo kịp 
tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(5) Học phần: Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: Z05008 1.2. Tên học phần: Lịch sử ĐSC VN 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: 

1.5. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (45/0/90) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 3 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 4 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

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. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- 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 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Nhận diện được những cơ sở để Đảng hoạch định đường lối, quan điểm, chủ trương của 
Đảng. 
- Nắm được sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. 
- Biết cách tổ chức làm việc theo nhóm, khả năng trình bày một vấn đề nào đó trước đám 
đông 
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2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần  
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 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. 

CLO2 Nhận diện được những cơ sở để Đảng hoạch định đường lối, quan điểm, chủ 
trương của Đảng 

Kỹ năng 

CLO3 Kỹ năng khai thác thông tin, giải quyết vấn đề.. 

CLO4 Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

CLO5 Kỹ năng làm việc nhóm 

CLO6 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. 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1 I              I  
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CLO2 I              I I 

CLO3                 

CLO4               I  

CLO5                 

CLO6 I                

CLO7                I 

Tổng 
hợp 

I              I I 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X 

CLO15 
CLO16 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X CLO1 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 40% X CLO1 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO1 

CLO15 
CLO16 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X CLO1 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X CLO1 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
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SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/
buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số tiết 
(LT/ 

TH/ TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1+2  

Chương 1 Sự ra đời của Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Cương 
lĩnh chính trị đầu tiên của 
Đảng                                                             
1.1 Hoàn cảnh lịch sử ra đời 
Đảng Cộng sản Việt Nam 
1.2 Hội nghị thành lập Đảng 
và Cương lĩnh chính trị đầu 
tiên của Đảng 

6/0/12 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thực hiện ví 
dụ tính toán. 

+ A1.1 

3+4 

Chương 2: Đường lối đấu 
tranh giành chính quyền 
(1930-1945)                                                 
2.1 Chủ trương đấu tranh từ 
năm 1930 đến năm 1939 
2.2 Chủ trương đấu tranh từ 
năm 1939 đến năm 1945 

6/0/12 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và làm 
bài tập ví dụ tại 
lớp 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

5+6 

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

6/0/12 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Thi giữ 
kì) 



111 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

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) 

giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

 

7+8 

Chương 4: Đường lối công 
nghiệp hóa 
4.1 Công nghiệp hóa thời kỳ 
trước đổi mới  
4.2 Công nghiệp hóa thời kỳ 
đổi mới 

6/0/12 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

 

9+10 

Chương 5: Đường lối xây 
dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa 
5.1 Quá trình đổi mới nhận 

6/0/12 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
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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 

cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

liệu [1], Chương 
5 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

11+12 

Chương 6: Đường lối xây 
dựng Hệ thống chính trị 
6.1 Đường lối xây dựng hệ 
thống chính trị thời kỳ trước 
đổi mới (1975-1986) 
6.2 Đường lối xây dựng hệ 
thống chính trị thời kỳ đổi mới 

6/0/12 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
6 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

 

13+14 

Chương 7: Đường lối xây 
dựng và phát triển văn hóa, 
giải quyết các vấn đề xã hội 
7.1 Quá trình nhận thức và nội 
dung đường lối xây dựng và 

6/0/12 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
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phát triển nền văn hóa  
7.2 Quá trình nhận thức và chủ 
trương giải quyết các vấn đề 
xã hội 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

7 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các 
kiến thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ 
sau  

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để 
đạt CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…). 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 
Giáo trình Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

Nxb. Chính trị quốc 
gia 

2   Văn kiện Đảng Toàn tập Nxb. Chính trị quốc 
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gia 

 
Đại học Quốc gia Hà 

Nội 2008 

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

sản Việt Nam 
 

Nxb. Chính trị quốc 
gia 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
Học Viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh 2002 
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam (Hệ lý luận 
chính trị cao cấp) 

Nxb.Chính trị quốc 
gia 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

    

    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

6 Giảng đường B – – Chương 6 

7 Giảng đường B – – Chương 7 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên Không đi Đi học không Đi học khá Đi học Đi học đầy 50% 
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cần học 
(<30%). 

chuyên cần 
(<50%). 

chuyên cần 
(<70%). 

chuyên cần 
(<90%). 

đủ, rất 
chuyên cần 

(100%). 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  

25% 
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chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp 
lý.Còn một 
số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộidung
báo cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không 

phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phù hợp  
yêu cầu, 
hình ảnh 
và  giải 
thích 

chưa rõ 
ràng 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ  
ràng, đẹp. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. Có 
sử dụng video 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ 

đơn giản, dễ 
hiểu.  Hình 

ảnh minh họa 
rõ ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 

video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

50% 

Trình 
bày slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng 

Slide 
trình bày 

với 
sốlượng 
phù hợp, 
sử dụng 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introduction,

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng,  
gồm 3 phần,  
thể hiện sự 
thành thạo 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 
phần. Thuật 
ngữ sử dụng 

25% 
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theo quy 
định 

từ ngữ và 
hình ảnh 
rõràng 

body and 
conclusion) 

trongtrình bày đơn giản dễ 
hiểu. Thể 

hiện sự thành 
thạo trong 

trình bày và 
ngôn ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 

logic, 
vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phát âm 
không rõ, 
giọng nói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy 

đủ. Giọng 
nói nhỏ, 
phát âm 
còn một 

số từ 
không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức 

chưa có 
tương tác 
với người 
nghe khi 
trình bày. 

Phần trình 
bày có bố cục 

3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 

gian trình bày 
đúng quy 

định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 

có thể hiểu và 
kịp theo dõi 

nội dung 
trình bày 

Phần trình bày 
ngắn gọn, dễ 
hiểu. Sử dụng 
các thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. Giọng 
nói rõ ràng, 

lưu loát. Thời 
gian trình bày 

đúng quy 
định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe có 
thể hiểu được 
nội dung trình 

bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu 

loát. Thu hút 
sự chú ý của 
người nghe, 
tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời 
gian trình 

bày đúng quy 
định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(6) Học phần: Pháp luật đại cương (2,0) 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: A05005 1.2. Tên học phần: Pháp luật đại cương 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh:Basic Law 

1.5. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30/0/60) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 2 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 4 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

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. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Nắm được một số khái niệm cơ bản về pháp luật, luật hình sự, luật hôn nhân và gia đình 
- Hiểu được các văn bản pháp luật của nhà nước và các quy định của các bộ luật. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Có khả năng phân tích, tổng hợp kiến thức cơ bản về Nhà nước, pháp luật, luật hình sự, 
luật hành chính.. 
- Vận dụng được các kiến thức về pháp luật, luật hình sự, luật hành chính…vào thực tế 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần  
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
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Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Nắm được một số khái niệm cơ bản về pháp luật, luật hình sự, luật hôn nhân 

và gia đình. 

CLO2 Hiểu được các văn bản pháp luật của nhà nước và các quy định của các bộ 
luật 

Kỹ năng 

CLO3 Có khả năng phân tích, tổng hợp kiến thức cơ bản về Nhà nước, pháp luật, 
luật hình sự, luật hành chính. 

CLO4 Vận dụng được các kiến thức về pháp luật, luật hình sự, luật hành 
chính…vào thực tế 

CLO5 Phát huy khả năng làm việc độc lập của người học và tinh thần hợp tác nhóm 
có hiệu quả 

CLO6 Vận dụng được các văn bản pháp luật của nhà nước và các quy định của các 
bộ luật. 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CLO1 I I   I         

CLO2  I   I    I     

CLO3 I  R    R       

CLO4    R   R R      

CLO5         I   I  
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CLO6           I  I 

CLO7             I 

Tổng 
hợp I I   I  R  I    I 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 

100% X CLO7 
Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 

50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 
CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/
buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số tiết 
(LT/ 

TH/ TT) 

CĐR 
của 
bài 

Liên 
quan 
đến 

Phương 
pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 
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học/ 
chươn
g/ chủ 

đề 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

đạt CĐR 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1+2+3 

Chương 1: Bản chất Nhà 
nước và Pháp luật 

4/0/8 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thực hiện ví 
dụ tính toán. 

+ A1.1 

4+5 

Chương 2: Quy phạm pháp 
luật và Văn bản quy phạm 
pháp luật. 

 4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và làm 
bài tập ví dụ tại 
lớp 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

6+7+8
+9+10 

Chương 3: Quan hệ pháp luật. 4/0/8 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Thi giữ 
kì) 
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+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

11+12
+13+1
4 

Chương 4: Vi phạm pháp luật 
và trách nhiệm pháp lý 

4/0/8 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

 

 

Chương 5: Ngành luật Nhà 
nước 

4/0/8 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
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quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

 

Chương 6: Luật Phòng chống 
tham nhũng. 

4/0/8 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
6 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

 

 

Chương 7: Ngành luật 
Hành chính. 

4/0/8 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
7 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
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đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

lớp + Bài tập về 
nhà. 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các 
kiến thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ 
sau  

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để 
đạt CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…). 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Lê Minh Toàn 2011 Pháp luật Đại cương 
Nhà xuất bản 
CTQG. 

2 
Trường ĐH Luật Hà Nội 

2009 
Giáo trình Lý luận NN&PL Nhà xuất bản Tư 

pháp 

 Sách, giáo trình tham khảo 
1     

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 
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8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 

Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương5 

6 Giảng đường B – – Chương 6  

7 Giảng đường B – – Chương 7 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
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đánhgiá MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

số 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao.Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 
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Tiêu 
chí            

đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 

báo cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dung 

không 
phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phù hợp  yêu 

cầu, hình 
ảnh và  giải 
thích chưa 

rõ ràng 

Nội dung phù hợp 
với yêu cầu. Sử 
dụng thuật ngữ 
đơn giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, đẹp. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung 
phù hợp 
với yêu 
cầu.  Sử 

dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu.  Hình 
ảnh minh 

họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử 

dụng video 
và giải 

thích cụ 
thể hiểu 
biết trên 
video. 

50% 

Trình 
bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, 

không đủ 
số lượng 
theo quy 

định 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử 
dụngtừ ngữ 
và hình ảnh 

rõ ràng 

Slide trình bày với 
bố cục logic, rõ 

ràng, gồm 3 phần 
(introduction,body 

and conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sựthành 

thạotrongtrình 
bày 

Slide trình 
bày với bố 
cục logic, 

rõràng, 
gồm 3 
phần. 

Thuật ngữ 
sử dụng 
đơn giản 
dễ hiểu. 
Thể hiện 
sự thành 

thạo trong 
trình bày 
và ngôn 

ngữ. 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 

logic, 

Bài trình bày 
đầy đủ. 

Giọng nói 

Phần trình bày có 
bố cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng nói 

Phần trình 
bày ngắn gọn, 

dễ hiểu. Sử 

Phần trình 
bày ngắn 
gọn. Bố 

25% 
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vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phátâm 
không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

nhỏ, phát âm 
còn một số 

từ không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức 

chưacótương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

vừa phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời gian 

trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người nghe 
có thể hiểu và kịp 
theo dõi nội dung 

trình bày 

dụng các 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Bố cục rõ 
ràng. 

Giọngnói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thời gian 
trình bày 
đúng quy 

định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

cục rõ 
ràng. 

Giọng nói 
rõ ràng, 
lưu loát. 

Thu hút sự 
chú ý của 

người 
nghe,tương 
táctốt với 

người 
nghe. 
Người 

nghe có 
thể hiểu và 
theo kịp tất 

cả nội 
dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(7)  Học phần: Thực hành văn bản Tiếng Việt (2,0) 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: A05013 1.2. Tên học phần: Thực hành văn bản tiếng 
Việt 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Practice Vietnamese 

1.5. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30/0/60) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 2 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 4 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Kết thúc học phần, sinh viên hiểu được những kiến thức về chữ viết, chính tả tiếng Việt; 
Hiểu được chức năng, phương thức cấu tạo từ và các lớp từ trong tiếng Việt; các thành 
phần câu và một số kiểu câu sai và cách  sửa. Hiểu kiến thức về một số văn bản tiếng Việt,  
các hệ thao tác tiếp  nhận, tạo lập văn bản và soạn thảo văn bản. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Biết xác định đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ của các nhân tố giao tiếp 
- Phân biệt chính xác các tiểu loại văn bản khoa học. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Biết đọc, hiểu chính xác thấu đáo các thuật ngữ, khái niệm khoa học.. 
- 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 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần  
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
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Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Biết xác định đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ của các nhân tố 

giao tiếp 

CLO2 Phân biệt chính xác các tiểu loại văn bản khoa học. 

Kỹ năng 
CLO3 Biết đọc, hiểu chính xác thấu đáo các thuật ngữ, khái niệm khoa học. 

CLO4 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). 

CLO5 Chủ động, tự tin trong phân tích, tổng hợp tri thức khoa học 

CLO6 Sử dụng từ ngữ chính xác, phù hợp; biết tổ chức, sắp xếp nội dung văn bản 
logic khoa học. 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CLO1 I I   I         

CLO2  I   I    I     

CLO3 I  R    R       

CLO4    R   R R      

CLO5         I   I  

CLO6           I  I 

CLO7             I 
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Tổng 
hợp 
HP 

I I   I  R  I    I 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 

20% 
A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 

100% X 
CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/
buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số tiết 
(LT/ 

TH/ TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 
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chươn
g/ chủ 

đề 

nào ở 
bảng 
4.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1+2+3 

Chương 1: Khái quát về văn 
bản, mối quan hệ giữa giao 
tiếp và văn bản 
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. 

6/0/12 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thực hiện ví 
dụ tính toán. 

+ A1.1 

4+5+6 

Chương 2: Phương pháp tiếp 
nhận văn bản khoa học, thực 
hành. 
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). 

 6/0/12 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và làm 
bài tập ví dụ tại 
lớp 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

7+8+9
+10 

Chương 3: Phương pháp tiếp 
nhận văn bản khoa học, thực 
hành. 
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)..  

8/0/16 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Thi giữ 
kì) 
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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. 

+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

11+12
+13+1
4 

Chương 4: Những lỗi thường 
gặp khi tạo lập văn bản khoa 
học 
4.1 Thấy được nguyên nhân 
dẫn đến mắc lỗi khi xây dựng 
VB. 
4.2 Nắm vững qui cách dùng 
từ viết câu, dựng đoạn và 
chính tả trong tiếng Việt để 
sửa các lỗi khi kiểm tra VB. 

8/0/16 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các 
kiến thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ 
sau  

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

7. Học liệu 
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Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 
Nguyễn Minh Thuyết, 
Nguyễn Văn  Hiệp 

2004 Tiếng Việt thực hành (Q1) Nhà xuất bản Giáo 
dục. 

2 
Bùi M. Toán, Lê A, Đỗ 
V. Hùng 

2002 Tiếng Việt thực hành (Q2) Nhà xuất bản Giáo 
dục. 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Trần Ngọc Thêm 1985 
Hệ thống liên kết văn bản 
tiếng Việt 

Nhà xuất bản 
KHXH 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 

50% 
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không hiệu 
quả. 

quả. Các đóng 
góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

quan đến bài 
học. Các 

đóng góp rất 
hiệu quả. 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
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Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp 
lý.Còn một 
số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộidungbáo 
cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dungkhông 
phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội 
dung 

phùhợp  
yêu cầu, 
hình ảnh 
và  giải 
thích 

chưa rõ 
ràng 

Nộidungphù hợp 
với yêu cầu. Sử 
dụng thuật ngữ 
đơn giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, đẹp. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung 
phù hợp 
với yêu 
cầu.  Sử 

dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu.  
Hình ảnh 
minh họa 
rõ ràng, 

đẹp, phong 
phú. Có sử 

dụng 
video và 
giải thích 

cụ thể hiểu 
biết trên 
video. 

50% 

Trình bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 

Slide 
trình 

bày với 
sốlượng 
phù hợp, 

Slide trìnhbày với 
bố cục logic, rõ 

ràng, gồm 3 phần 
(introduction,body 

and conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 
cụclogic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 

Slide trình 
bàyvới bố 
cục logic, 

rõràng, 
gồm 3 

25% 
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quy định sử 
dụngtừ 
ngữ và 

hình ảnh 
rõràng 

hiện sựthành 
thạotrongtrình 

bày 

phần. 
Thuật ngữ 
sửdụngđơn 

giản dễ 
hiểu. Thể 
hiện sự 

thành thạo 
trong trình 

bày và 
ngôn ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 

logic, vượt 
quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 

đúng, 
phátâm 

không rõ, 
giọng nói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài 
trình 

bày đầy 
đủ. 

Giọng 
nói 

nhỏ,phát 
âm còn 
một số 

từ 
không 
rõ, sử 
dụng 
thuật 
ngữ 
phức 

chưa có 
tương 
tác với 
người 

nghe khi 
trình 
bày. 

Phần trình bày có 
bố cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng nói 

vừa phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời gian 

trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người nghe 
có thể hiểu và kịp 
theo dõi nội dung 

trình bày 

Phần trình 
bày ngắn gọn, 

dễ hiểu. Sử 
dụng các 

thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Bố cục rõ 
ràng. 

Giọngnói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thời gian 
trình bày 
đúng quy 

định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 
gọn. Bố 
cục rõ 
ràng. 

Giọng nói 
rõ ràng, 
lưu loát. 

Thu hút sự 
chú ý của 

người 
nghe, 

tương tác 
tốt với 
người 
nghe. 
Người 

nghe có 
thể hiểu và 

theo kịp 
tất cả nội 
dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(8) Học phần: Sinh thái học môi trường 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: H06001 1.2. Tên học phần: Sinh thái học môi trường 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Environmental Ecology  

1.5. Số tín chỉ: 02 

1.6. Phân bố thời gian  
- Lý thuyết 30 
- Bài tập và thảo luận nhóm 0 

- Báo cáo nhóm 0 
- Tự học 60 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
-Giảng viên phụ trách chính: Lê Việt Khái 

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

-Học phần học trước: Không có 

-Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Sinh thái học môi 
trường: giới thiệu một số hệ sinh thái điển hình liên quan đến bảo vệ môi trường; Chỉ thị 
sinh thái môi trường; Đa dạng của sinh học và tuyệt chủng; Ô nhiễm môi trường và các hệ 
quả hệ sinh thái. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

Nắm vững các khái niệm cơ bản của sinh thái học. Giải thích và vận dụng được 
những nguyên lý cơ bản của sinh thái học. Nắm vững những đặc điểm, cấu trúc của quần 
thể, quần xã và sinh quyển. 

Nắm được sự tác động của các nhân tố sinh thái lên sinh vật, sinh thái học cá thể, sinh 
thái học quần thể, sinh thái học quần xã và hệ sinh thái. 

Nắm được các khu dự trữ sinh học trên Trái đất. 
2.2.2. Về kỹ năng 

Phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá một sổ quần thể, quần xã, hệ sinh thái. 
Vận dụng các kiến thức để xây dựng các đề tài bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường. 
2.2.3. Về thái độ 

Tạo khả năng tư duy độc lập, tự học và làm việc khoa học 
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Hình thành ý thức và hành dộng bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Sinh thái học môi trường” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR 
học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

CLO1 
Nắm vững những khái niệm cơ bản của sinh thái học trong mối quan 
hệ giữa cơ thể và môi trường 

CLO2 
Nắm vững những đặc điểm, cấu trúc của quần thể, quần xã và sinh 
quyển 

CLO3 
Nắm được sự tác động của các nhân tố sinh thái lên sinh vật, sinh thái 
học cá thể, sinh thái học quần thể, sinh thái học quần xã và hệ sinh 
thái. 

CLO4 Biết được các khu dự trữ sinh học trên trái đất 

CLO5 
Phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá một số quần thể, quần xã, hệ 
sinh thái. 

CLO6 
Vận dụng các kiến thức để xây dựng các đề tài bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường. 

CLO7 
Tạo khả năng tư duy độc lập, tự học và làm việc khoa học 
Hình thành ý thức và hành dộng bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng 
sinh học. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

CLO1  R       R R R 

CLO2  R       R R R 

CLO3    R       R 

CLO4    R       R 
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CLO5    R R  R    R 

CLO6     R R     R 

CLO7  R   R    R  R 

Tổng hợp 
học phần 

 R  R R R R  R R 
R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 

Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 
viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọng 
số 

(%) 

Bài đánh giá Trọng 
số con 

(%) 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan đến 
CĐR nào ở 

bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Điểm 
chuyên cần 10 

Điểm danh 
thường xuyên   CLO7 Điểm danh 

A.2. Đánh 
giá giữa kì 30 

Bài kiểm tra 
giữa kỳ   

CLO1, 
CLO2 

Thi viết 
Trắc nghiệm 

A.3. Đánh 
giá cuối kì 60 

Bài kiểm tra 
cuối kỳ   

CLO3, 
CLO4 
CLO5, 
CLO6 
CLO7 

Thi viết 
Trắc nghiệm 

b. Chính sách đối với học phần 
- 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 thi kết thúc học phần.  
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học 

6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần/ 
buổi 

(2 tiết) 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
ở 

bảng 
4.1 

Phươn
g pháp 
giảng 
dạy 
đạt 

CĐR 

Hoạt 
động 
học 
của 

SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1-2 

Chương 1: Các khái 
niệm chung 
1.1 Các khái niệm 
chung: sinh thái, môi 
trường, sinh 
thái môi trường 
(STMT) 
1.2 Các phân môn của 
STMT 
1.3 Đối tượng nghiên 
cứu & nhiệm vụ của 
STMT 
1.4 Phương pháp 
nghiên cứu của 
STMT 

4 

Nắm vững 
những khái 
niệm cơ bản của 
sinh thái học 
trong mối quan 
hệ giữa cơ thể 
và môi trường 

CLO1 
CLO7 

Thuyết 
giảng, 
gợi ý 
thảo 
luận 
vấn đề;  

Đọc 
trước tài 
liệu 
Lắng 
nghe, 
ghi 
chép. 

 

3-4 

Chương 2: Các 
nguyên lý sinh thái 
và ứng dụng trong 
khoa học môi 
trường 
2.1 Sinh vật với môi 
trường 
2.2 Sinh thái quần thể 
2.3 Sinh thái quần xã 
2.4 Hệ sinh thái 
(HST) 
 
 

4 

Nắm vững 
những đặc 
điểm, cấu trúc 
của quần thể, 
quần xã và sinh 
quyển. 
Nắm được sự 
tác động của các 
nhân tố sinh thái 
lên sinh vật, 
sinh thái học cá 
thể, sinh thái 
học quần thể, 
sinh thái học 
quần xã và hệ 
sinh thái. 

CLO2 
CLO3 
CLO5 
CLO7 

Thuyết 
giảng, 
gợi ý 
thảo 
luận 
vấn đề;  

Đọc 
trước tài 
liệu 
Lắng 
nghe, 
ghi 
chép. 

 

5 

Chương 3: Các chu 
trình tuần hoàn sinh 
địa hóa 
3.1. Các khái niệm 
chung 
3.2. Cấu trúc của các 
chu trình sinh địa hóa 
3.3. Các chu trình 

2 

Nắm được sự 
tác động của các 
nhân tố sinh thái 
lên sinh vật, 
sinh thái học cá 
thể, sinh thái 
học quần thể, 
sinh thái học 
quần xã và hệ 

CLO3 
CLO6 
CLO7 

Thuyết 
giảng, 
gợi ý 
thảo 
luận 
vấn đề;  

Đọc 
trước tài 
liệu 
Lắng 
nghe, 
ghi 
chép. 
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sinh địa hóa sinh thái. 

6 

Chương 4: Đa dạng 
sinh học 
4.1 Các khái niệm 
chung 
4.2 Hiện tr ng suy 
giảm đa dạng sinh 
học 
(ĐDSH) ở Việt Nam 
& thế giới, nguyên 
nhân và biện pháp 
khắc phục 

2 

Phân tích các 
nguyên nhân 
chính gây mất 
ĐDSH; Đề xuất 
các biện pháp 
nhằm bảo tồn 
các nguồn gen 
quý hiếm, có 
nguy cơ bị tuyệt 
chủng. 

CLO3 
CLO4 
CLO6 
CLO7 

Thuyết 
giảng, 
gợi ý 
thảo 
luận 
vấn đề;  

Đọc 
trước tài 
liệu 
Lắng 
nghe, 
ghi 
chép. 

 

7 Đánh giá giữa kì 2 
Bài kiểm tra 
giữa kỳ 

CLO1 
CLO2 

 

Thi 
viết, 
Trắc 
nghiệm 

A.2 

8 

Chương 5: Chỉ thị 
môi trường sinh thái 
5.1 Các khái niệm cơ 
bản 
5.2 Phương pháp 
chọn lựa sinh vật 
(SV) chỉ thị 
5.3 Phân loại chỉ thị 
sinh học 

2 

Phân biệt các 
loại chỉ thị sinh 
học đất, nước, 
không khí;  
Lựa chọn SV 
chỉ thị cho từng 
thành 
phần môi 
trường. 

CLO2 
CLO3 
CLO5 
CLO6 
CLO7 

Thuyết 
giảng, 
gợi ý 
thảo 
luận 
vấn đề;  

Đọc 
trước tài 
liệu 
Lắng 
nghe, 
ghi 
chép. 

 

9-10 

Chương 6: Suy thoái 
môi trường & diễn 
thế sinh thái 
6.1 Suy thoái môi 
trường (STMT) 
6.2 Diễn thế sinh thái 
6.3 Mối quan hệ giữa 
STMT & diễn thế 
sinh thái 
 

4 

Phân tích các 
nguyên nhân 
gây 
STMT;  
Phân biệt diễn 
thế 
nguyên sinh & 
diễn thế thứ 
sinh;  
Phân tích mối 
quan hệ giữa 
STMT & diễn 
thế ST. 

CLO2 
CLO3 
CLO5 
CLO6 
CLO7 

Thuyết 
giảng, 
gợi ý 
thảo 
luận 
vấn đề;  

Đọc 
trước tài 
liệu 
Lắng 
nghe, 
ghi 
chép. 

 

11 Chương 7: Sinh thái 
môi trường đất, 

2 Nắm được sự tác 
động của các 

CLO3 
CLO6 

Thuyết 
giảng, 

Đọc 
trước tài  
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nước  
7.1 Sinh thái môi 
trường đất 
7.2 Sinh thái môi 
trường nước 

nhân tố sinh thái 
lên sinh vật, sinh 
thái học cá thể, 
sinh thái học 
quần thể, sinh 
thái học quần xã 
và hệ sinh thái. 

CLO7 gợi ý 
thảo 
luận 
vấn đề;  

liệu 
Lắng 
nghe, 
ghi 
chép. 

12-
13 

Chương 8: Sinh thái 
đô thị & đô thị sinh 
thái 
8.1 Khái niệm về hệ 
sinh thái (HST) đô thị 
8.2 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 vấn đề cấp 
bách trong đô thị & 
hướng giải quyết 

4 

Xác định vai 
trò, đặc điểm 
của HST đô thị, 
đô thị sinh thái;  
Đề xuất biện 
pháp giải quyết 
các vấn đề môi 
trường 
của đô thị. 
Vận dụng các 
kiến thức để xây 
dựng các đề tài 
bảo vệ tài 
nguyên thiên 
nhiên và môi 
trường. 
 

CLO3 
CLO6 
CLO7 

Thuyết 
giảng, 
gợi ý 
thảo 
luận 
vấn đề;  

Đọc 
trước tài 
liệu 
Lắng 
nghe, 
ghi 
chép. 

 

14 

Chương 9: Sinh thái 
môi trường nông 
thôn 
9.1 Đặc trưng chủ yếu 
của sinh thái môi 
trường (STMT) nông 
thôn 
9.2 Cấu trúc & chức 
năng của STMT nông 
thôn 
3. Phân vùng sinh thái 
nông nghiệp VN 

2 

Xác định vai 
trò, đặc điểm 
của hệ STMT 
nông thôn. 
Phân tích các 
vấn đề MT nông 
thôn. 
Phân biệt các 
phân vùng sinh 
thái nông 
nghiệp VN. 

CLO3 
CLO6 
CLO7 

Thuyết 
giảng, 
gợi ý 
thảo 
luận 
vấn đề;  

Đọc 
trước tài 
liệu 
Lắng 
nghe, 
ghi 
chép. 

 

15 Ôn tập 2  CLO6 
CLO7 

Thuyết 
giảng   

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 
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TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

1 Lê Huy Bá  2005 
Sinh thái môi trường học 
cơ bản ĐHQG HCM 

2 
Lê Huy Bá, Lâm 
Minh Triết 

2005 
 

Sinh thái môi trường ứng 
dụng KHKT 

3 
Trần Văn Nhân (CB), 
Nguyễn thị Lan Anh 2006 Sinh thái học môi trƣờng 

Trường Đại học 
Bách khoa 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng 

1     
2     

9. Holistic Rubric đánh giá làm việc nhóm qua bài tập lớn (dự án) 

4 điểm 3 điểm 2 điểm 1 điểm 
1. Dự án được thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên. 
2. Khối lượng công 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ đồng đều 
giữa các thành viên. 
3. Vai trò lãnh đạo 
được đảm nhận bởi 
mỗi thành viên cho 
các nhiệm vụ khác 
nhau là rõ ràng. 
4. Biên bản các cuộc 
họp luôn được ghi 
lại và sự đóng góp 
của mỗi thành viên 
được xác định. 

1. Dự án được thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên 
2. Khối lượng công 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ đồng đều 
giữa các thành viên 
3. Vai trò lãnh đạo 
được đảm nhận bởi 
mỗi thành viên cho 
các nhiệm vụ khác 
nhau không rõ ràng. 
4. Biên bản các cuộc 
họp thường được 
ghi lại và sự đóng 
góp của mỗi thành 
viên được xác định. 

1. Dự án được thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên. 
2. Khối lượng công 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ không đồng 
đều giữa các thành 
viên hoặc ít nhất 
một thành viên được 
giao cho những 
nhiệm vụ đơn giản 
như viết báo cáo. 
3. Biên bản các cuộc 
họp thường được 
ghi lại và sự đóng 
góp của mỗi thành 
viên không được 
xác định. 

1. Dự án được thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên. 
2. Khối lượng công 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ không đồng 
đều giữa các thành 
viên hoặc ít nhất 
một thành viên được 
giao cho những 
nhiệm vụ đơn giản 
như viết báo cáo 
3. Biên bản các cuộc 
họp hiếm khi được 
ghi lại và các nổ lực 
đóng góp dàn trải. 

  



145 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

(9 Học phần: Logic học đại cương (2,0) 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: A05014 1.2. Tên học phần: Logic học đại cương 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: General Logics 

1.5. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30/0/60) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 2 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 4 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Người học nắm bắt được những quy luật và hình thức của tư duy chính xác, góp 
phần nâng cao trình độ tư duy, tạo thói quen suy nghĩ khoa học.  Giúp sinh viên nâng cao 
tư duy chính xác vận dụng trong học tập, nghiên cứu. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Hiểu được những quy luật và hình thức của tư duy chính xác, góp phần nâng cao trình độ 
tư duy, tạo thói quen suy nghĩ khoa học. 
2.2.2. Về kỹ năng 

- Giúp sinh viên nâng cao tư duy chính xác vận dụng trong học tập, nghiên cứu. Nghiêm 
túc trong lập luận 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần  
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
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CLO1 Hiểu được  những quy luật và hình thức của tư duy chính xác 

CLO2 Nâng cao trình độ tư duy, tạo thói quen suy nghĩ khoa học. 

Kỹ năng 

CLO3 Nâng cao trình độ tư duy, tạo thói quen suy nghĩ khoa học 

CLO4 Vận dụng tư duy chính xác vận dụng trong học tập,nghiên cứu. 

CLO5 Chủ động, tự tin trong phân tích, tổng hợp tri thức khoa học 

CLO6 Sử dụng từ ngữ chính xác, phù hợp; biết tổ chức, sắp xếp tư duy logic khoa 
học. 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CLO1 I I   I         

CLO2  I   I    I     

CLO3 I  R    R       

CLO4    R   R R      

CLO5         I   I  

CLO6           I  I 

CLO7             I 

Tổng 
hợp I I   I  R  I    I 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
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Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 
viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/
buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của bài 

học/ 
chương

/ chủ 
đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1+2+3 Chương 1: Đối tượng, lịch sử 6/0/12 CLO1 PLO4 – Dạy học  – Chuẩn bị tại + A1.1 
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phát triển và ý nghĩa của logic 
học   
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 

CLO2 
CLO6 

PLO5 
PLO9 

PLO11 

trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thực hiện ví 
dụ tính toán. 

4+5+6 

Chương 2: Đối tượng, lịch sử 
phát triển và ý nghĩa của logic 
học   
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. 

 6/0/12 CLO1C
LO2 

CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và làm 
bài tập ví dụ tại 
lớp 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

7+8 

Chương 3: Phán đoán   
3.1 Phán đoán là gì? 
3.2 Phán đoán và câu. 
3.3 Phân loại phán đoán (phán 
đoán đơn, phán đoán phức) 

4/0/8 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Thi giữ 
kì) 
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qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

nhà. 

9+10 

Chương 4: Suy luận   
4.1 Suy luận là gì ? 
4.2 Kết cấu logic của suy luận. 
4.3 Phân loại suy luận (suy 
luận diễn dịch, suy luận quy 
nạp 

4/0/8 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
 

11+12 

Chương 5: Giả thuyết,chứng 
minh, bác bỏ 
5.1 Giả thuyết  
5.2 Chứng minh 
5.3 Bác bỏ 

4/0/8 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 

+ A1.1 
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minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

nhà. 

13+14 

Chương 6: Các quy luật cơ 
bản của tư duy 
5.1 Quy luật đồng nhất 
5.2 Quy luật phi mâu thuẫn 
5.3 Quy luật gạt bỏ cái thứ ba 
5.4 Quy luật lý do đầy đủ. 

4/0/8 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
6 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các 
kiến thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ 
sau  

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 
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1 Hoàng Chúng 1994 Logic học phổ thông Nhà xuất bản Giáo 
dục 

2 Vương Tất Đạt 1998 Logic học đại cương Nxb Đại học Quốc 
Gia Hà Nội 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
Tô Duy Hợp, Nguyễn 
Anh Tuấn 1997 Logic học 

Nhà xuất bản Đồng 
Nai 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 
    

    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 - 6 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 

50% 
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học là hiệu 
quả. 

đóng góp rất 
hiệu quả. 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
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Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp 
lý.Còn một 
số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 
số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC 
D 

(4.0-
5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộidungbáo 
cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dungkhông 
phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội 
dung 

phùhợp  
yêu 
cầu, 
hình 

ảnh và  
giải 

thích 
chưa rõ 

ràng 

Nộidungphù hợp 
với yêu cầu. Sử 
dụng thuật ngữ 
đơn giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, đẹp. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung 
phù hợp 
với yêu 
cầu.  Sử 

dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu.  Hình 
ảnh minh 

họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử 

dụng video 
và giải 

thích cụ 
thể hiểu 
biết trên 
video. 

50% 

Trình bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

Slide 
trình 

bày với 

Slide trìnhbày với 
bố cục logic, rõ 

ràng, gồm 3 phần 

Slide trình 
bày với bố 
cụclogic, rõ 

Slide trình 
bàyvới bố 
cục logic, 

25% 
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đủ số 
lượng theo 
quy định 

sốlượng 
phù 

hợp, sử 
dụngtừ 
ngữ và 
hình 
ảnh 

rõràng 

(introduction,body 
and conclusion) 

ràng,  gồm 3 
phần,  thể 

hiện sựthành 
thạotrongtrình 

bày 

rõràng, 
gồm 3 
phần. 

Thuật ngữ 
sửdụngđơn 

giản dễ 
hiểu. Thể 
hiện sự 

thành thạo 
trong trình 

bày và 
ngôn ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 

logic, vượt 
quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 

đúng, 
phátâm 

không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài 
trình 

bày đầy 
đủ. 

Giọng 
nói 
nhỏ, 
phát 

âm còn 
một số 

từ 
không 
rõ, sử 
dụng 
thuật 
ngữ 
phức 
chưa 
tương 
tác với 
người 
nghe 
khi 

trình 
bày. 

Phần trình bày có 
bố cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng nói 

vừa phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời gian 

trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người nghe 
có thể hiểu và kịp 
theo dõi nội dung 

trình bày 

Phần trình 
bày ngắn gọn, 

dễ hiểu. Sử 
dụng các 

thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Bố cục rõ 
ràng. Giọng 
nói rõ ràng, 

lưu loát. Thời 
gian trình bày 

đúng quy 
định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 
gọn. Bố 
cục rõ 
ràng. 

Giọng nói 
rõ ràng, 
lưu loát. 

Thu hút sự 
chú ý của 

người 
nghe,tương 
tác tốt với 

người 
nghe. 
Người 

nghe có 
thể hiểu và 
theo kịp tất 

cả nội 
dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
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(10) Học phần: Tiếng Anh 1 (3,0) 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: F05010 1.2. Tên học phần: Tiếng Anh 1 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: English 1 

1.5. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (45/0/90) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 45 tiết 3 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  90 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Giúp sinh viên có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sủ dụng thường xuyên liên 
quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản qua ngôn ngữ nói hoặc viết 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Giúp sinh viên có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sủ dụng thường xuyên liên quan 
đến nhu cầu giao tiếp cơ bản qua ngôn ngữ nói hoặc viết 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Có khả năng trao đổi thông tin về những vấn đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày. Có thể 
mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết 
yếu. 
-Có tư duy phản biện, phân biệt được thông tin khách quan và thông tin liên quan đến quan 
điểm cá nhân. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần  
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Sinh viên biết, nhớ và hiểu các từ, cụm từ cơ bản và thông dụng để miêu ta 

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

CLO2 Sinh viên biết, nhớ và hiểu các cấu trúc ngữ pháp căn bản và phổ biến để hỗ 
trọ giao tiếp thông qua nói hoặc viết 

Kỹ năng 

CLO3 Có thẻ nghe hiểu nội dung lời nói khi được diễn đạt châm, rõ ràng và các 
đoạn hội thoại về thông tin cá nhan, gia đình 

CLO4 Có thể tự giới thiệu bản thân và gia đình, miêu tả và nói về các hoạt động 
trong thời gian rãnh, món ăn yêu thích. 

CLO5 Có thể hiểu ý chunhs và một số thông tin chi tiết các đoạn văn ngắn và đơn 
giản về các chủ đề đã học. 

CLO6 Có khả năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học. 

Thái độ 

CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 
được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CLO1  I   I         

CLO2  I   I    I     

CLO3   R    R       

CLO4    R   R R      

CLO5         I   I  

CLO6           I  I 
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CLO7             I 

Tổng 
hợp 
HP 

 I   I  R  I    I 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/
buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số tiết 
(LT/ 

TH/ TT) 

CĐR 
của 
bài 

Liên 
quan 
đến 

Phương 
pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 
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học/ 
chươn
g/ chủ 

đề 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

đạt CĐR 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1+2  

Chương 1: People 
1.1.Explorers 
1.2. A family in east Africa 
1.3. The face of seven billion 
people 
1.4. At the conference  
1.5. Introduce yourself 

6/0/12 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thực hiện ví 
dụ tính toán. 

+ A1.1 

3+4 

Chương 2: Possessions 
2.1. My possessions 
2.2. At home 
2.3. Global objects 
2.4. At the shop 
2.5. For sale 
 

 6/0/12 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và làm 
bài tập ví dụ tại 
lớp 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

5+6+7 

Chương 3: Places 
3.1. No-car zones 
3.2. Working under the sea 
3.3. Places and languages 
3.4. The city ò Atlanta 
3.5. Describing a place 

9/0/18 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Thi 
giữa kì) 
 



159 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

9+10 

Chương 4: Free time 
4.1. 100% identical 
4.2. Free time at work  
4.3. Extreme sports 
4..4 Have a email 

6/0/12 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], 
Chương4,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp  
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

 

11+12 

Chương 5: Food 
5.1. Famous for food 
5.2. Food markets  
5.3. The seed vault 
5.4. What do I do next 

6/0/12 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
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đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

lớp  
+ Bài tập về 
nhà. 

13+14 

Chương 6: Money 
6.1. The face of money 
6.2. Discover the past 
6.3. A cashless world  
6.4. Help 
6.5. Thanks 

6/0/12 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
6,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp  
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các 
kiến thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ 
sau  

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Cambridge  2004 Key English test 2 University of 
Cambridge Esol 
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Examination 

2 
Cambridge  2004 National Geographic learning University of 

Cambridge Esol 
Examination 

 Sách, giáo trình tham khảo 
     

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 Tài liệu tham khảo http://nglife.come/student-zone 2020 

2 Tài liệu bài tập ứng dụng 
http://ww.cengageasia.com/vietnamlife

/students 
2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng 

 

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

6 Giảng đường B – – Chương 6 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp Không Hiếm khi Thỉnh thoảng Thường Tham gia 50% 
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tại lớp tham gia 
hoạt động 
gì tại lớp 

tham gia phát 
biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao.Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
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Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp lý. 
Còn một số 
sai sót trong 
tính toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu 
chí                   

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 
báo 
cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dung 

không 
phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phù hợp  yêu 

cầu, hình 
ảnh và  giải 
thích chưa 

rõ ràng 

Nội dung phù hợp 
với yêu cầu. Sử 
dụng thuật ngữ 
đơn giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, đẹp. 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu.  Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 

giản, dễ hiểu.  
Hình ảnh 

minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

50% 

Trình 
bày 
slide 

Slide 
trình 

bày quá 
sơ sài, 
không 
đủ số 
lượng 

theo quy 
định 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử dụng 
từ ngữ và 

hình ảnh rõ 
ràng 

Slide trìnhbày với 
bố cục logic, rõ 

ràng, gồm 3 phần 
(introduction,body 

and conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 
cục logic, 
rõ ràng,  
gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự 

thành thạo 
trong trình 

bày 

Slide trình 
bàyvới bố 
cục logic, 

rõràng, gồm 
3 phần. 

Thuật ngữ 
sửdụngđơn 

giản dễ hiểu. 
Thể hiện sự 
thành thạo 

25% 
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trong trình 
bày và ngôn 

ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình 
bày 

không 
logic, 

vượt quá 
thời gian 

quy 
định. Sử 

dụng 
thuật 
ngữ 

không 
đúng, 

phát âm 
không 

rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. 

Giọng nói 
nhỏ, phát âm 
còn một số 

từ không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức 

chưacótương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình bày có 
bố cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng nói 

vừa phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời gian 

trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người nghe 
có thể hiểu và kịp 
theo dõi nội dung 

trình bày 

Phần trình 
bày ngắn 
gọn, dễ 
hiểu. Sử 
dụng các 
thuật ngữ 
đơn giản, 

dễ hiểu. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọngnói rõ 

ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu 

loát. Thu hút 
sự chú ý của 

người 
nghe,tương 
táctốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và theo kịp 
tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời 
gian trình 

bày đúng quy 
định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn.  
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(11) Học phần: Tiếng Anh 2 (3,0) 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: F05011 1.2. Tên học phần: Tiếng Anh 2 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: English 2 

1.5. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (45/0/90) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 45 tiết 3 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  90 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Giúp sinh viên có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sủ dụng thường xuyên liên quan 
đến nhu cầu giao tiếp cơ bản qua ngôn ngữ nói hoặc viết 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

- Giúp sinh viên có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sủ dụng thường xuyên liên 
quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản qua ngôn ngữ nói hoặc viết. 

 - Có khả năng trao đổi thông tin về những vấn đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày. 
Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu 
thiết yếu. Có khả năng giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm và rõ ràng. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Có khả năng trao đổi thông tin về những vấn đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày. Có thể 
mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết 
yếu. 
-Có tư duy phản biện, phân biệt được thông tin khách quan và thông tin liên quan đến quan 
điểm cá nhân. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
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3. Chuẩn đầu ra của học phần  
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Sinh viên biết, nhớ và hiểu các từ, cum từ cơ bản và thông dụng để miêu ta 

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

CLO2 Sinh viên biết, nhớ và hiểu các cấu trúc ngữ pháp căn bản và phổ biến để hỗ 
trọ giao tiếp thông qua nói hoặc viết 

Kỹ năng 

CLO3 Có thẻ nghe hiểu nội dung lời nói khi được diễn đạt châm, rõ ràng và các 
đoạn hội thoại về thông tin cá nhan, gia đình 

CLO4 Có thể tự giới thiệu bản thân và gia đình, miêu tả và nói về các hoạt động 
trong thời gian rãnh, món ăn yêu thích. 

CLO5 Có thể hiểu ý chunhs và một số thông tin chi tiết các đoạn văn ngắn và đơn 
giản về các chủ đề đã học. 

CLO6 Có khả năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học. 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CLO1  I   I         

CLO2  I   I    I     

CLO3   R    R       

CLO4    R   R R      
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CLO5         I   I  

CLO6           I  I 

CLO7             I 

Tổng 
hợp 

 I   I  R  I    I 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 

20% 
A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 

100% X 
CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ Các nội dung cơ bản của bài Số tiết CĐR Liên Phương Hoạt động học Tên bài 
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buổi học (LT/ 
TH/ TT) 

của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

pháp 
giảng dạy 
đạt CĐR 

của SV(*) đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1+2  

Chương 1: Journeys 
1.1.Flight of the silver queen 
1.2.Animal migrations 
1.3.The longest journey in 
space 
1.4.How ứa your trip 
1.5.The digital nomad 

6/0/12 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thực hiện ví 
dụ tính toán. 

+ A1.1 

3+4 

Chương 2: Appearance 
2.1. The faces of festival 
2.2 Global fashion 
2.3. In fashion or for life 
2.4 The phôt of Reinier 
Geritsen 
2.5. How are you 
 

 6/0/12 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và làm 
bài tập ví dụ tại 
lớp 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

5+6+7 

Chương 3: Film and the art 
3.1. All roads film festival 
3.2. People in film and the arts 
3.3. Nature and art 
3.4. Making arangement 
3.5. It look amazing 

9/0/18 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3 
– Tại lớp: 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Thi 
giữa kì) 
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+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  

+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

9+10 

Chương 4: Science 
4.1. technology has changed 
our lìe 
4.2. How well can you 
remember  
4.3. Why have scienetics 
invented it 
4.4. Problem with tecnology 
4.5. Please leave a message 
after the tone 

6/0/12 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], 
Chương4,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp  
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

 

11+12 

Chương 5: Food 
5.1. Famous for food 
5.2. Food markets  
5.3. The seed vault 
5.4. What do I do next 

6/0/12 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp  
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
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13+14 

Chương 6: The Earth 
6.1. Climate change 
6.2. Exploring the Earth 
6.3. Looking for the new Earth 
6.4. Earth day 
6.5. Planning an event 

6/0/12 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
6,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp  
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các 
kiến thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ 
sau  

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 
Cambridge  2004 Key English test 2 University of 

Cambridge Esol 
Examination 

2 
Cambridge  2004 National Geographic learning University of 

Cambridge Esol 
Examination 

 Sách, giáo trình tham khảo 
     

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 
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TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập 
nhật 

1 Tài liệu tham khảo http://nglife.come/student-zone 2020 

2 Tài liệu bài tập ứng dụng 
http://ww.cengageasia.com/vietnamlife

/students 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

6 Giảng đường B – – Chương 6 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 
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9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 

25% 
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rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
g 
số 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội dung 
báo cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không 

phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phù hợp  yêu 

cầu, hình 
ảnh và  giải 
thích chưa 

rõ ràng 

Nội dung phù 
hợp với yêu cầu. 
Sử dụng thuật 
ngữ đơn giản, dễ 
hiểu. Hình ảnh 
minh họa rõ  
ràng, đẹp. 

Nội dung 
phù hợp 
với yêu 
cầu. Sử 
dụng 
thuật ngữ 
đơn giản, 
dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa 
rõ ràng, 
đẹp, 
phong 
phú. Có 
sử dụng 
video 

Nội dung 
phù hợp với 

yêu cầu.  
Sử dụng 
thuật ngữ 
đơn giản, 
dễ hiểu.  

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

video và 
giải thích 

cụ thể hiểu 
biết trên 
video. 

50% 

Trình bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng 

theo quy 
định 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử 
dụngtừ ngữ 
và hình ảnh 

rõràng 

Slide trìnhbày 
với bố cục logic, 
rõ ràng, gồm 3 

phần 
(introduction,bo

dy and 
conclusion) 

Slide 
trình bày 

với bố 
cục logic, 
rõ ràng,  
gồm 3 

phần,  thể 
hiện sựt 

hành thạo 
trong 

trình bày 

Slide trình 
bàyvới bố 
cục logic, 

rõràng, 
gồm 3 

phần. Thuật 
ngữ sử 

dụng đơn 
giản dễ 

hiểu. Thể 
hiện sự 

thành thạo 
trong trình 

bày và 
ngôn ngữ. 

25% 

Thuyết Trình bày Bài trình bày Phần trình bày Phần Phần trình 25% 
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trình không 
logic, 

vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phátâm 
không rõ, 
giọng nói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

đầy đủ. 
Giọng nói 

nhỏ, phát âm 
còn một số 

từ không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức 

chưacótương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

có bố cục 3 phần 
rõ ràng. Giọng 
nói vừa phải, rõ 
ràng, dễ nghe, 
thời gian trình 
bày đúng quy 

định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người 

nghe có thể hiểu 
và kịp theo dõi 
nội dung trình 

bày 

trình bày 
ngắn gọn, 
dễ hiểu. 
Sử dụng 
các thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Bố 
cục rõ 
ràng. 

Giọng nói 
rõ ràng, 
lưu loát. 

Thời gian 
trình bày 
đúng quy 

định. 
Tương 

tác tốt với 
người 
nghe. 
Người 

nghe có 
thể hiểu 
được nội 

dung 
trình bày. 

bày ngắn 
gọn. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọng nói 

rõ ràng, lưu 
loát. Thu 

hút sự chú 
ý của người 
nghe,tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và theo kịp 
tất cả nội 
dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(12) Học phần: Tiếng Anh 3 (3,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: F05012 1.2. Tên học phần: Tiếng Anh 3 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: English 3 

1.5. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (45/0/90) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 45 tiết 3 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  90 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Giúp sinh viên có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sủ dụng thường xuyên liên quan 
đến nhu cầu giao tiếp cơ bản qua ngôn ngữ nói hoặc viết 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

- Giúp sinh viên có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sủ dụng thường xuyên liên 
quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản qua ngôn ngữ nói hoặc viết. 

 - Có khả năng trao đổi thông tin về những vấn đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày. 
Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu 
thiết yếu. Có khả năng giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm và rõ ràng. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Có khả năng trao đổi thông tin về những vấn đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày. Có thể 
mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết 
yếu. 
-Có tư duy phản biện, phân biệt được thông tin khách quan và thông tin liên quan đến quan 
điểm cá nhân. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
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- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần  
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Sinh viên biết, nhớ và hiểu các từ, cum từ cơ bản và thông dụng để miêu ta 

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

CLO2 Sinh viên biết, nhớ và hiểu các cấu trúc ngữ pháp căn bản và phổ biến để hỗ 
trọ giao tiếp thông qua nói hoặc viết 

Kỹ năng 

CLO3 Có thẻ nghe hiểu nội dung lời nói khi được diễn đạt châm, rõ ràng và các 
đoạn hội thoại về thông tin cá nhan, gia đình 

CLO4 Có thể tự giới thiệu bản thân và gia đình, miêu tả và nói về các hoạt động 
trong thời gian rãnh, món ăn yêu thích. 

CLO5 Có thể hiểu ý chunhs và một số thông tin chi tiết các đoạn văn ngắn và đơn 
giản về các chủ đề đã học. 

CLO6 Có khả năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học. 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CLO1  I   I         

CLO2  I   I    I     

CLO3   R    R       
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CLO4    R   R R      

CLO5         I   I  

CLO6           I  I 

CLO7             I 

Tổng 
hợp 
HP 

 I   I  R  I    I 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
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6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/
buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số tiết 
(LT/ 

TH/ TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1+2  

Chương 1: Strategies 
1.1.Listenning 
1.2.Speaking Strategies 
1.3.Reading Strategies 
1.4.Writting Startegies 

6/0/12 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thực hiện ví 
dụ tính toán. 

+ A1.1 

3+4 

Chương 2: Names & Places 
2.1. Listenning Name & 
Places 
2.2 Speaking Places 
2.3. Reading Relationship 
2.4. Writting Relationship 

 6/0/12 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và làm 
bài tập ví dụ tại 
lớp 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

5+6+7 

Chương 3: Cardinals, Daily 
Routines 
3.1. Listenning Daily Routines 
3.2 Speaking Daily Routines 
3.3. Reading  Cardinals 

9/0/18 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Thi 
giữa kì) 
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3.4. Writting Cardinals – Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

3 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

9+10 

Chương 4: Ordinals, Hobbies 
4.1. Listenning Ordinals 
4.2 Speaking Ordinals 
4.3. Reading  Hobbies 
4.4. Writting Hobbies 

6/0/12 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], 
Chương4,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp  
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

 

11+12 

Chương 5: Money, 
Employment 
5.1. Listenning Employment 
5.2 Speaking Employment 
5.3. Reading  Money 
5.4. Writting Money 

6/0/12 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5,  
– Tại lớp: 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
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+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp  
+ Bài tập về 
nhà. 

13+14 

Chương 6: Time , Hometown 
6.1. Listenning Time 
6.2 Speaking Time 
6.3. Reading  Hometown  
6.4. Writting Hometown 

6/0/12 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
6,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp  
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các 
kiến thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ 
sau  

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 
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TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 
Cambridge  2004 Key English test 2 University of 

Cambridge Esol 
Examination 

2 
Cambridge  2004 National Geographic learning University of 

Cambridge Esol 
Examination 

 Sách, giáo trình tham khảo 
     

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 Tài liệu tham khảo http://nglife.come/student-zone 2020 

2 Tài liệu bài tập ứng dụng 
http://ww.cengageasia.com/vietnamlife

/students 
2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

6 Giảng đường B – – Chương 6 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 
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Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 

25% 
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bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp lý. 
Còn một số 
sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
g 
số 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 

báo cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không phù 

hợp với 
yêu cầu 

Nội dung 
phù hợp  yêu 

cầu, hình 
ảnh và  giải 
thích chưa 

rõ ràng 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, 
đẹp. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. Có 
sử dụng video 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

50% 

Trình 
bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 

Slide trình 
bày với 

sốlượng phù 
hợp, sử dụng 

từ ngữ và 

Slide trìnhbày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần 

(introduction,b

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng,  
gồm 3 phần,  

thể hiện 

Slide trình 
bàyvới bố 
cục logic, 

rõràng, gồm 
3 phần. Thuật 

25% 
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quy định hình ảnh 
rõràng 

ody and 
conclusion) 

sựthành thạo 
trong trình bày 

ngữ sử dụng 
đơn giản dễ 
hiểu. Thể 

hiện sự thành 
thạo trong 

trình bày và 
ngôn ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 
logic, vượt 

quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 
đúng, phát 
âm không 
rõ, giọng 
nói nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. 

Giọng nói 
nhỏ, phát âm 
còn một số 

từ không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức chưa 

có tương tác 
với người 
nghe khi 
trình bày. 

Phần trình bày 
có bố cục 3 

phần rõ ràng. 
Giọng nói vừa 
phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời 
gian trình bày 
đúng quy định, 

thỉnh thoảng 
có tương tác 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và kịp 
theo dõi nội 

dung trình bày 

Phần trình bày 
ngắn gọn, dễ 
hiểu. Sử dụng 
các thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. Giọng 
nói rõ ràng, 

lưu loát. Thời 
gian trình bày 

đúng quy 
định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe có 
thể hiểu được 
nội dung trình 

bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thu hút sự 
chú ý của 

người 
nghe,tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 

có thể hiểu và 
theo kịp tất 
cả nội dung 
trình bày. 
Thời gian 
trình bày 
đúng quy 

định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn.  
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(13) Học phần: Đại số tuyến tính (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần  
- Tên Tiếng Việt: Đại số tuyến tính 

- Tên Tiếng Anh:  Linear algebra 

1.2. Mã học phần:  A05030 

1.3. Loại học phần Bắt buộc 

1.4. Số tín chỉ:  02 TC 

1.5. Phân bố thời gian  
- Số tiết lý thuyết:  18 tiết. 

- Số tiết bài tập và thảo luận:  12 tiết. 

- Thực hành/ thí nghiệm:  0 tiết. 

- Số tiết tự học:  60 tiết. 

1.6. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết:  Không. 

- Học phần học trước:  Không. 

- Học phần song hành: Không. 

1.7. Bộ môn/ Khoa phục trách giảng dạy Bộ môn Sư phạm, Khoa SP&XHNV 

2. Mô tả tóm tắt học phần 
Cung cấp cho sinh viên một số khái niệm cơ bản về lý thuyết ma trận, định thức, hạng 

của ma trận. Từ đó xây dựng phương pháp tổng quát để giải hệ phương trình tuyến tính. 
Bên cạnh đó sinh viên còn hiểu được một số khái niệm về cấu trúc K-không gian vectơ như 
không gian vectơ, không gian con, không gian thương, hệ độc lập và cơ sở…Từ đó đặt nền 
móng cho việc tiếp thu một số học phần tiếp theo. Học viên còn tìm thấy một số ứng dụng 
của đại số tuyến tính vào các lĩnh vực khác của toán học, vật lý và nhiều ngành khoa học 
khác. 
3. Mục tiêu học phần 

Bảng 3.1. Mục tiêu học phần (CO) 

Ký hiệu mục tiêu 
học phần 

Nội dung mục tiêu học phần (CO) 

CO1 Hiểu được các khái niệm về lý thuyết ma trận, định thức, hệ 
phương trình tuyến tính, cấu trúc không gian vectơ, ánh xạ tuyến 
tính. 

CO2 Vận dụng được các kiến thức môn học để giải các bài toán liên 
quan. 
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CO3 Kỹ năng lập kế hoạch tự học, làm việc nhóm và làm việc độc lập. 

CO4 Nghiêm túc và tham gia tích cực xây dựng bài. 

CO5 Tinh thần trách nhiệm cá nhân, hợp tác làm việc… 

4. Chuẩn đầu ra của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu 
CĐR học 

phần 
Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Mối liên hệ giữa 
CO và CLO 

CLO1 
Trình bày được khái niệm ma trận, các phép toán trên 
ma trận và tính được các định thức và giải một số bài 
toán liên quan đến định thức. 

CO1 

CLO2 

Tính được hạng của ma trận và giải một số bài toán liên 
quan đến hạng ma trận. Vận dụng được ma trận khả 
nghịch. Thiết lập và giải các Hệ phương trình tuyến 
tính. 

CO2 

CLO3 Trình bày được khái niệm về không gian vectơ. CO1 

CLO4 
Đọc hiểu, phân tích, so sánh, tổng hợp, vận dụng các 
kiến thức có liên quan đến môn học. 

CO2 

CLO5 
Tổ chức, làm việc theo nhóm hiệu quả và trình bày một 
chủ đề trước đám đông. 

CO3 

CLO6 
Tinh thần trách nhiệm cao trong lớp học. Nghiêm túc và 
hoàn thành các công việc được giao đúng thời hạn. 

CO4 

CLO7 Tạo dựng tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học. CO5 

5. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần (Course Learning 
Outcomes - PLO) và việc được được các chuẩn đầu ra của CTĐT (Programe 
Learning Outcomes) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
 I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
 R (Reinforced ) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, 

có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu. 
 A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR CTĐT. 

PLO 
PLO

1 PLO2 
PLO

3 
PLO

4 PLO5 
PLO

6 
PLO

7 
PLO

8 
PLO

9 
PLO

10 
PLO1

1 

CLO 1  I                      

CLO 2  I                      
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PLO 
PLO

1 
PLO2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO5 
PLO

6 
PLO

7 
PLO

8 
PLO

9 
PLO

10 
PLO1

1 

CLO 3  I                      
CLO 4  M                      
CLO 5  I                      

CLO 6  I                      
CLO 7  I                      

Học 
phần * 
ĐSTT 

 M
,A 

                     

6. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần: 

Thành phần 
đánh giá Trọng số CLO 

Hình thức 
kiểm tra- 
đánh giá 

Công cụ 
đánh giá 

Trọng số 
con 

Lấy dữ 
liệu đo 
lường 

mức độ 
đạt CLO 

Đánh giá 
chuyên cần 10% CLO7 

Chuyên 
cần 

Rubric 
 
 
 

50%  

Đóng góp 
tại lớp 50%  

Hoạt động 
nhóm 20% 

CLO5, 
CLO6, 
CLO7. 

Chương 1, 
2, 3 và 4 

 
Kết quả 
các bài 

tập 

100%  

Điểm kiểm tra 
giữa kỳ 

20% 

CLO1, 
CLO2, 
CLO5, 
CLO7. 

Kiểm tra 
tự luận 

Đề kiểm 
tra 

100% X 

Thi kết thúc 
học phần 50% 

CLO1, 
CLO2, 
CLO3, 
CLO4, 
CLO5, 
CLO7. 

Thi tuận 
luận Đề thi 100% X 

b. Chính sách đối với học phần: SV tham dự tối thiểu 80% số buổi của HP. Nếu 
nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được dự thi kết thúc HP. 
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7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/
buổi 

Các nội dung cơ 
bản của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ để 

CĐR 
học 

phần 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt động 
học của SV(*) 

1 
Chương 1. Ma trận 
1.1. Khái niệm 
ma trận 

3/0/0 

- Nêu được 
khái niệm về 
ma trận và các 
quy tắc của 
phép toán trên 
ma trận. 
- Vận dụng 
được các phép 
toán trên ma 
trận giải quyết 
một số bài tập 
về ma trận 
chương 1. 

CLO1, 
CLO5, 
CLO7. 

Thuyết 
trình và 
vấn đáp 

- Nghiên cứu 
trước: 
+ Tài liệu [1]: 
mục 1.1 
chương 1. 
+ Làm bài tập 
chương 1. 
+ Tài liệu [2]: 
các bài liên 
quan đến ma 
trận. 

2 1.2. Định thức 3/0/0 

- Nêu được 
khái niệm về 
Định thức và 
cách tìm định 
thức. 
- Vận dụng 
được cách tính 
định thức giải 
quyết một số 
bài tập về định 
thức chương 1. 

CLO2, 
CLO6,  
CLO8. 

Thuyết 
trình và 
vấn đáp 

Nghiên cứu 
trước: 
+ Tài liệu [1]: 
mục 1.2 
chương 1. 
+ Làm bài tập 
chương 1. 
+ Tài liệu [2]: 
các bài liên 
quan đến 
định thức.  

3 
1.3. Hạng của ma 
trận 3/0/0 

- Nêu được 
khái niệm về 
hạng ma trận 
và cách tìm ma 
hạng của ma 
trận. 
- Vận dụng 
được cách tìm 
hạn ma trận 
giải quyết một 

CLO2,  
CLO5,  
CLO7. 

Thuyết 
trình và 
vấn đáp 

Nghiên cứu 
trước: 
+ Tài liệu [1]: 
mục 1.3 
chương 1. 
+ Làm bài tập 
chương 1. 
+ Tài liệu [2]: 
các bài liên 
quan đến 
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số bài tập tìm 
hạn ma trận 
chương 1. 

hạng ma trận. 

4 
1.4. Ma trận khả 
nghịch 

3/0/0 

- Nhắc lại các 
phép biến đổi 
sơ cấp trên 
hàng và trên 
cột của ma trận 
và cách tính 
định thức. 
- Nêu được các 
khái niệm về 
ma trận nghịch 
đảo và các cách 
tìm ma trận 
nghịch đảo. 
- Vận dụng 
được các 
phương pháp 
tìm ma trận 
nghịch đảo giải 
quyết một số 
bài tập tìm ma 
trận nghịch đảo 
chương 1. 

CLO2,  
CLO5,  
CLO7. 

Thuyết 
trình và 
vấn đáp 

Nghiên cứu 
trước: 
+ Tài liệu [1]: 
mục 1.4 
chương 1. 
+ Làm bài tập 
chương 1. 
+ Tài liệu [2]: 
các bài liên 
quan đến ma 
trận nghịch  
đảo. 

5 
1.5. Hệ phương 
trình  3/0/0 

- Nêu được 
khái niệm về hệ 
phương trình 
tuyến tính. 
- Trình bày 
được dạng ma 
trận của hệ 
phương trình 
tuyến và cách 
tìm nghiệm  
-Tổ chức nhóm 
tìm nghiệm của 
các hệ phương 
trình tuyến 
tính. 

CLO2,  
CLO5,  
CLO6,  
CLO7. 

Thuyết 
trình và 
vấn đáp 

Nghiên cứu 
trước: 
+ Tài liệu [1]: 
mục 1.5 
chương 1. 
+ Làm bài tập 
chương 1. 
+ Tài liệu [2]: 
các bài liên 
quan đến ma 
hệ phương 
trình 
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6 

Chương 3: Không 
gian vectơ 
3.1. Định nghĩa và 
các phép toán cơ 
bản 
3.2. Không gian 
con-không gian 
thương 

3/0/0 

Nêu được Định 
nghĩa không 
gian vectơ  
cùng các phép 
toán cơ bản và 
các khái niệm 
về không gian 
con và không 
gian thương. 
- Vận dụng 
khái niệm 
không gian con 
và không gian 
thương làm các 
bài tập chương 
2. 

CLO3,  
CLO5,  
CLO7. 

Thuyết 
trình và 
vấn đáp 

Nghiên cứu 
trước: 
+ Tài liệu [1]: 
từ  mục 2.1 
đến 2.2 
chương 2. 
+ Làm bài tập 
chương 2. 
+ Tài liệu [2]: 
các bài liên 
quan đến 
không gian 
vectơ. 

7 
3.3. Sự độc lập 
tuyến tính, sự phụ 
thuộc tuyến tính 

3/0/0 

- Trình bày 
được khái niệm 
về sự độc lập 
và sự phụ thuộc 
tuyến tính. 
- Tổ chức 
nhóm xét tính 
độc lập hay phụ 
thuộc của một 
hệ vectơ. 

CLO3,  
CLO5,  
CLO6, 
CLO7. 

 

Thuyết 
trình, vấn 
đáp và 
hoạt 
động 
nhóm. 

Nghiên cứu 
trước: 
+ Tài liệu [1]: 
mục 2.3 
chương 2. 
+ Tài liệu [2]: 
các bài liên 
quan đến 
không gian 
vectơ. 

8 
3.4. Cơ sở và số 
chiều của  không 
gian vectơ 

3/0/0 

-Nhắc lại khái 
niệm sự độc lập 
tuyến tính của 
hệ vectơ. 
- Trình bày 
được khái niệm 
về cơ sở và số 
chiều của 
không gian 
vectơ. 
- Tổ chức 
nhóm tìm cơ sở 
và số chiều của 
một không gian 

CLO3, 
CLO5, 
CLO6, 
CLO7. 

Thuyết 
trình, vấn 
đáp và 
hoạt 
động 
nhóm. 

Nghiên cứu 
trước: 
+ Tài liệu [1]: 
mục 2.4 
chương 2. 
+ Làm bài tập 
chương 2. 
+ Tài liệu [2]: 
các bài liên 
quan đến 
không gian 
vectơ. 
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vectơ. 

9 
3.5. Không gian 
vecto hữu hạn chiều  3/0/0 

-Nhắc lại khái 
niệm biễu thị 
tuyến tính của 
một vectơ qua 
hệ vectơ. 
- Trình bày 
được định 
nghĩa toạ độ 
của một vectơ 
và Công thức 
đổi cơ sở. 
- Tổ chức 
nhóm tìm toạ 
độ của một 
vectơ đối với 
các cơ sở. 

CLO3, 
CLO5, 
CLO6, 
CLO7. 

Thuyết 
trình, vấn 
đáp và 
hoạt 
động 
nhóm. 

Nghiên cứu: 
+ Tài liệu [1]: 
mục 2.5 
chương 2. 
+ Làm bài tập 
chương 2. 
+ Tài liệu [2]: 
các bài liên 
quan đến 
không gian 
vectơ. 

10 
3.6. Toạ độ của một 
vectơ và công thức 
đổi cơ sở 

3/0/0 

- Trình bày 
được định 
nghĩa tọa độ 
của 1 vecto, 
công thức đổi 
cơ sở. 
- Vận dụng để 
giải các BT .  
 

CLO4, 
CLO5, 
CLO7. 

Thuyết 
trình và 
vấn đáp 

Nghiên cứu: 
+ Tài liệu [1]: 
từ  mục 3.1 
đến mục 3.2 
chương 3. 
+ Làm bài tập 
chương 3. 
+ Tài liệu [2]: 
các bài liên 
quan đến ánh 
xạ tuyến tính. 

8. Học liệu 
Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, bài 

giảng… 
NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Giáo trình chính/bài giảng 

1 
Phạm Lê Bạch 
Ngọc 2017 Bài giảng Đại số tuyến tính ĐHKG 

2 Nguyễn Duy Thuận 2014 Đại số tuyến tính ĐH Sư phạm 

Sách, giáo trình tham khảo 

3 Nguyễn Thanh 
Bình, Lê Văn Sáng, 

2000 Bài giảng đại số tuyến tính ĐH Cần Thơ 
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Nguyễn Hoàng 
Sinh 

4 
Hoàng Xuân Sính, 
Trần Phương Dung 2000 Bài tập đại số tuyến tính Giáo dục 

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

    

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí 

nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… Số lượng 

1 Giảng đường C Máy chiếu hoặc tivi, bảng 
Mỗi thiết 
bị 1 cái Toàn học phần 

10. Holistic Rubric đánh giá 
10.1. Đánh giá chuyên cần 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số Mức F 
(0-3.9) 

Mức D 
(4.0-5.4) 

Mức C 
(5.5-6.9) 

Mức B 
(7.0-8.4) 

Mức A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Rất ít đi 
học (dưới 
30%). 

Ít đi học (từ 
30% đến 
dưới 50%). 

Đi học 
nhưng vắng 
một số buổi 
 (từ 50% đến 
dưới 70%). 

Đi học 
thường 
xuyên (từ 
70% đến 
dưới 90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 
chuyên cần  
(từ 90% trở 
lên). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 
hoạt động 
tại lớp. 

Hiếm khi 
tham gia phát 
biểu, đóng 
góp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 
không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, đóng 
góp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp ít 
khi có hiệu 
quả. 

Thường 
xuyên tham 
gia phát 
biểu, đóng 
góp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp có 
hiệu quả. 

Tham gia 
tích cực phát 
biểu, đóng 
góp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp rất 
hiệu quả. 

50% 

10.2. Đánh giá hoạt động nhóm 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số Mức F 
(0-3.9) 

Mức D 
(4.0-5.4) 

Mức C 
(5.5-6.9) 

Mức B 
(7.0-8.4) 

Mức A 
(8.5-10) 
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Tổ chức 
nhóm 

Không  có  
làm việc 
nhóm 

Trách  
nhiệm  và  
nhiệm vụ  
công  việc  
của  các 
thành  viên 
không được  
phân công 
cụ thể. 

Mỗi thành viên 
có nhiệm vụ 
công việc riêng 
nhưng không rõ 
ràng và không 
phù hợp với khả 
năng của thành 
viên. 

Nhiệm vụ công 
việc rõ ràng và 
phù hợp với 
khả năng của 
mỗi thành viên. 

Nhiệm  vụ 
công  việc  của 
mỗi  thành viên 
rõ ràng, cụ thể, 
phù hợp. Phát 
huy thế  mạnh  
của  các  thành  
viên  trong 
nhóm. 

30% 

Tham gia 
làm việc 
nhóm 
(chuyên 
cần) 

dưới 30% 
từ 30% đến 
dưới 50% 

từ 50% đến dưới 
70% 

từ 70% đến 
dưới 90% từ 90% trở lên 20% 

Thảo 
luận 

Không bao 
giờ tham 
gia  vào 
việc thảo 
luận của 
nhóm. 

Hiếm khi 
tham gia vào 
thảo luận 
nhóm và 
đóng góp ý 
kiến. 

Thỉnh thoảng 
tham gia thảo 
luận nhóm và 
đóng góp ý kiến. 

Thường xuyên 
tham gia thảo 
luận nhóm và 
đóng góp ý  
kiến hay. 

Luôn  tham  
gia  thảo  luận  
nhóm  và đóng 
góp ý kiến hay, 
hiệu quả cho  
các hoạt động 
của nhóm. 

20% 

Phối hợp 
nhóm 

Không bao 
giờ phối 
hợp, hợp 
tác với 
nhóm. 

Hiếm khi 
hợp tác, phối 
hợp làm việc 
nhóm. 

Có hợp  tác,  
phối  hợp  với  
nhóm. Thỉnh 
thoảng tôn trọng 
và chia sẽ kinh 
nghiệm  từ  các 
thành  viên khác 
của nhóm. 

Thường xuyên 
hợp tác, phối 
hợp với nhóm. 
Thường  xuyên 
tôn trọng  và 
chia sẽ kinh 
nghiệm từ các 
thành viên 
khác của nhóm. 

Rất thường 
xuyên hợp tác,  
phối  hợp  với 
nhóm.  Luôn 
luôn tôn trọng 
và chia sẽ kinh 
nghiệm từ các 
thành viên 
khác của 
nhóm. 

30% 

11. Thông tin về giảng viên phụ trách học phần 

STT Học hàm, học vị, họ và tên Email 
1 ThS. Phạm Thị Thương ptthuong@vnkgu.edu.vn 

2 ThS. Phạm Thanh Hùng pthung@vnkgu.edu.vn 

3 ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa ntkhoa@vnkgu.edu.vn 
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(14) Học phần: Giải tích (3,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần  
- Tên Tiếng Việt: Giải tích 

- Tên Tiếng Anh:  Analysis 

1.2. Mã học phần:  A05026 

1.3. Loại học phần Bắt buộc 

1.4. Số tín chỉ:  03 TC 

1.5. Phân bố thời gian  
- Số tiết lý thuyết:  25 tiết 

- Số tiết bài tập và thảo luận:  20 tiết 

- Thực hành/ thí nghiệm:  0 tiết 

- Số tiết tự học:  90 tiết 

1.6. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết:  Không 

- Học phần học trước:  Không 

- Học phần song hành: Không 

1.7. Bộ môn/ Khoa phục trách giảng dạy Bộ môn Sư phạm, Khoa SP&XHNV 

2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần Giải tích hàm một biến giúp sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về: 

Giới hạn của dãy số, hàm số, tính liên tục; Đạo hàm và Vi phân hàm 1 biến, nhiều biến; 
Tích phân và Phương trình vi phân. Đồng thời, giúp sinh viên có nền tảng kiến thức vững 
chắc, đáp ứng được yêu cầu công việc. 
3. Mục tiêu học phần 

Bảng 3.1. Mục tiêu học phần (CO) 

Ký hiệu mục tiêu 
học phần 

Nội dung mục tiêu học phần (CO) 

CO1 Hiểu các khái niệm, tính chất liên quan đến dãy số và giới hạn của 
dãy số, giới hạn hàm số, vô cùng bé và vô cùng lớn, hàm số liên 
tục. 

CO2 Trình bày được các khái niệm, tính chất liên quan đến đạo hàm, vi 
phân và tích phân. 

CO3 Nêu được các khái niệm, tính chất liên quan giới hạn và tính liên 
tục của hàm nhiều biến, đạo hàm riêng và vi phân toàn phần của 
hàm nhiều biến, ứng dụng của phép tính vi phân hàm nhiều biến. 
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CO4 Phân biệt được các phương trình vi phân cấp một, phương trình vi 
phân cấp hai, hệ phương trình vi phân. 

CO5 Vận dụng lý thuyết vào giải các bài tập từ cơ bản đến nâng cao. 

CO6 Có khả năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm, khả năng tự 
học. 

CO7 Nghiêm túc và có trách nhiệm trong học tập. 

CO8 Có tinh thần tự học và trách nhiệm cao trong học nhóm. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu 
CĐR học 

phần 
Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Mối liên hệ giữa 
CO và CLO 

CLO1 
Hiểu được các kiến thức về giới hạn và tính liên tục; 
đạo hàm và vi phân, tích phân và phương trình vi 
phân 

CO1;CO2;CO3 

CLO2 
Sử dụng các kiến thức được học để giải quyết các 
vấn đề liên quan đến chuyên môn. 

CO4;CO5 

CLO3 
Phân tích được mối liên hệ giữa các kiến thức giải 
tích được học và các kiến thức chuyên ngành. 

CO4;CO5 

CLO4 
Nghiêm túc và có trách nhiệm trong học tập và 
nghiên cứu môn học. 

CO6,CO7;CO8 

5. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần (Course Learning 
Outcomes - PLO) và việc được được các chuẩn đầu ra của CTĐT (Programe 
Learning Outcomes). 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
 I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
 R (Reinforced ) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông 

hiểu. 
 A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được 

thu thập minh chứng để đánh giá CĐR CTĐT. 

PLO PLO1 PLO2 PLO3 
PLO

4 PLO5 
PLO

6 
PLO

7 PLO8 
PLO

9 
PLO
10 

PLO1
1 

CLO 1  I                      

CLO 2  M                      
CLO 3  R                      
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PLO PLO1 PLO2 PLO3 
PLO

4 
PLO5 

PLO
6 

PLO
7 

PLO8 
PLO

9 
PLO
10 

PLO1
1 

CLO 4  I                      
Học 
phần  

M
,A                      

6. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần: 

Thành phần 
đánh giá 

Trọng 
số CLO 

Hình 
thức 

kiểm tra- 
đánh giá 

Công 
cụ đánh 

giá 

Trọng 
số con 

Lấy dữ 
liệu đo 
lường 

mức độ 
đạt CLO 

Lấy dữ liệu 
đo lường 

mức độ đạt 
PLO/PI 

Đánh giá 
chuyên cần 10% 

CLO1; 
CLO4 

Chuyên 
cần 

Rubric 
 
 
 

50%  

 
Làm BT 
tại lớp 50%  

Tự nghiên cứu 20% 

CLO1; 
CLO2; 
CLO3; 
CLO4 

Làm các 
bài tập 

Chương 1 
và 2 

Kết quả 
các bài 

tập 
100%   

Điểm kiểm tra 
giữa kỳ 20% 

CLO1; 
CLO2; 
CLO3; 
CLO4 

Kiểm tra 
tự luận 

Đề kiểm 
tra 100% X  

Thi kết thúc 
học phần 50% 

CLO1-
CLO4 

Thi tuận 
luận Đề thi 100% X  

b. Chính sách đối với học phần:SV tham dự tối thiểu 80% số buổi của HP. Nếu nghỉ quá 
20% số buổi sẽ không được dự thi kết thúc HP. 
7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung 
cơ bản của bài 

học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ để 

CĐR học 
phần 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV(*) 

1-3 
Chương 1. Giới 
hạn 
 

7/0/0 
- Hiểu các khái 
niệm, tính chất 
liên quan đến 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

Thuyết 
trình và 
gợi mở, 

- Nghiên 
cứu trước 
tài liệu 
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dãy số và giới 
hạn của dãy số, 
giới hạn hàm số, 
vô cùng bé và 
vô cùng lớn và 
hàm số liên tục. 
- Giải được các 
bài toán: Giới 
hạn và tính liên 
tục. 

CLO4 vấn đáp [1], [3] và 
[4]. 

4-6 

Chương 2. 
Phép tính vi 
phân hàm 1 
biến 
 

7/0/0 

- Trình bày 
được các khái 
niệm, tính chất 
liên quan đến 
đạo hàm và vi 
phân cấp một, 
đạo hàm và vi 
phân cấp cao và 
ứng dụng. 
- Giải được các 
bài toán: Đạo 
hàm, Vi phân. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 

Thuyết 
trình và 
gợi mở, 
vấn đáp 

- Nghiên 
cứu trước 
tài liệu 
[1], [3] và 
[4]. 

7-9 

Chương 3. 
Phép tính tích 
phân hàm 1 
biến 

9/0/0 

- Phát biểu được 
các khái niệm, 
tính chất liên 
quan đến 
nguyên hàm và 
tích phân bất 
định, tích phân 
xác định và ứng 
dụng, tích phân 
suy rộng. 
- Giải được các 
bài toán:  Tích 
phân xác định, 
tích phân suy 
rộng và ứng 
dụng. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 

Thuyết 
trình và 
gợi mở, 
vấn đáp 

- Nghiên 
cứu trước 
tài liệu 
[1], [3] và 
[4]. 

10-12 
Chương 4. 
Phép tính vi 
phân hàm nhiều 

7/0/0 
- Hiểu được các 
khái niệm về 
đạo hàm riêng, 

CLO1 
CLO2 

Thuyết 
trình và 
gợi mở, 

- Nghiên 
cứu trước 
tài liệu [2] 



198 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

biến cực trị của hàm 
nhiều biến. 
- Giải được các 
bài toán tìm cực 
trị của hàm 
nhiều biến. 

CLO4 vấn đáp và [3]. 

13-15 
Chương 5. 
Phương trình vi 
phân 

7/0/0 

- Biết được khái 
niệm cơ bản về 
PTVP và 
nghiệm của 
PTVP. 
- Giải được các 
PTVP cấp 1, 
cấp 2. 

CLO1 
CLO2 
CLO4 

Thuyết 
trình và 
gợi mở, 
vấn đáp 

- Nghiên 
cứu trước 
tài liệu [2] 
và [3]. 

8. Học liệu 
Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Giáo trình chính 

1 Phạm Gia Hưng 2016 Giải tích 
Trường ĐH Nha 

Trang 

2 Vũ Tuấn 2011 Giải tích Toán học (tập 2) Giáo dục Việt Nam 

3 Bộ môn Sư phạm 2019 Bài giảng Giải tích ĐHKG 

Sách, giáo trình tham khảo 

4 
Trần Hồng Liên và 

Lê Hoài Nhân 2014 Giáo trình Giải tích 1 ĐHCT 

5 
Vũ Thị Hồng 

Thanh và cộng sự 2018 Giáo trình Giải tích Đại học Vinh 

6 Nguyễn Đình Trí 2003 
Toán cao cấp và Bài tập 
toán cao cấp tập 2 & 3 Giáo dục Việt Nam 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 9.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng 
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1 Giảng đường C Phòng học trang bị máy 
chiếu, bảng đen 

1 Chương 1 đến chương 
5 

10. Holistic Rubric đánh giá 
10.1. Đánh giá chuyên cần 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

Mức F 
(0-3.9) 

Mức D 
(4.0-5.4) 

Mức C 
(5.5-6.9) 

Mức B 
(7.0-8.4) 

Mức A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không  đi  
học 
(<30%). 

Đi  học   
không  
chuyên cần 
(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 
(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 
(<90%). 

Đi  học đầy 
đủ,  rất 
chuyên cần 
(100%). 

50% 

Làm BT 
tại lớp 

Không 
tham gia 
giải bài 
tập tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia 
phát biểu, 
giải bài tập 
cho bài học 
tại lớp. 
Đóng góp 
không hiệu 
quả. 

Thỉnh 
thoảng 
tham gia 
phát biểu, 
trao đổi ý 
kiến, giải 
bài tập tại 
lớp. Phát 
biểu ít khi 
có hiệu quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến, 
giải bài 
tậptại lớp. 
Các đóng 
góp cho bài 
học là hiệu 
quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động 
tại lớp: phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến, 
giải bài tập 
tại lớp. Các 
đóng góp 
rất hiệu 
quả. 

50% 

11. Thông tin về giảng viên phụ trách học phần 

STT Học hàm, học vị, họ và tên Email 
1 ThS. Phạm Thị Thương ptthuong@vnkgu.edu.vn 

2 ThS. Phạm Thanh Hùng pthung@vnkgu.edu.vn 

3 ThS. Hàng Duy Thanh hdthanh@vnkgu.edu.vn 

4 ThS. Nguyễn Thanh Sang ntsang@vnkgu.edu.vn 

5 ThS. Nguyễn Thanh Tùng nttung@vnkgu.edu.vn 
 

  



200 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

(15) Học phần: Vật lý đại cương (LT+TH) (2,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: A05039 1.2. Tên học phần: Vật lý đại cương (LT+TH) 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: General Physics 

1.5. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (45/0/90) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 45 tiết 3 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  90 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản và nâng cao về: động học, động lực 
học, năng lượng học của chuyển động của chất điểm và của vật rắn. Khảo sát động lực học 
lưu chất, tính chất của khí lí tưởng, và các nguyên lí nhiệt động lực học. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Hiểu, phân biệt và giải thích các khái niệm về cơ học chất điểm, động học chất điểm, các 
định luật bảo toàn trong cơ học  
- Hiểu, phân biệt và giải thích các khái niệm, định luật, phương trình trạng thái và thuyết 
động học phân tử về chất khí, các nguyên lý nhiệt động học 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Có khả năng tính toán các bài toán cơ, nhiệt.. 
- Có kỹ năng phân tích lý thuyết để giải thích một số hiện tượng tự nhiên liên quan đến cơ 
học, nhiệt. 
- Có khả năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
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3. Chuẩn đầu ra của học phần  
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Hiểu, phân biệt và giải thích các khái niệm về cơ học chất điểm, động học 

chất điểm, các định luật bảo toàn trong cơ học 

CLO2 Hiểu, phân biệt và giải thích các khái niệm, định luật, phương trình trạng thái 
và thuyết động học phân tử về chất khí, các nguyên lý nhiệt động học 

Kỹ năng 

CLO3 Có khả năng tính toán các bài toán cơ, nhiệt. 

CLO4 Có kỹ năng vận dụng lý thuyết để giải thích một số hiện tượng tự nhiên liên 
quan đến cơ học, nhiệt. 

CLO5 Có khả năng lập phân tích nguyên tắc cấu tạo và vận hành của một số thiết bị 
cơ, nhiệt 

CLO6 Có khả năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học. 

Thái độ 

CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 
được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CLO1  I   I         

CLO2  I   I    I     

CLO3   R    R       

CLO4    R   R R      

CLO5         I   I  
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CLO6           I  I 

CLO7             I 

Tổng 
hợp  I   I  R  I    I 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 

100% X CLO7 
Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 

50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 
CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/
buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số tiết 
(LT/ 

TH/ TT) 

CĐR 
của 
bài 

Liên 
quan 
đến 

Phương 
pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 
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học/ch
ương/ 
chủ đề 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

đạt CĐR 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1+2+3
+4  

Chương 1: Cơ học chất điểm 
1.1.Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu của cơ học 
1.2.Các đơn vị đo cơ bản dùng 
trong cơ học 
1.3.Một số khái niệm cơ bản 
của cơ học 
1.4.Khảo sát chuyển động của 
một chất điểm bằng vecto 
1.5.Chuyển động thẳng 
1.6.Chuyển động tròn 
1.7.Ba định luật Newton 
1.8.Các lực trong tự nhiên 
1.9.Công và năng lượng 
1.10.Chuyển động trong 
trường hấp dẫn 
1.11.Câu hỏi và bài tập 

12/0/24 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thực hiện ví 
dụ tính toán. 

+ A1.1 
+A2.1 
Bài tập 

4+5+6
+7+8 

Chương 2: Cơ học vật rắn 
2.1. Lực tác dụng lên hệ: nội 

lực và ngoại lực 
2.2. Khối tâm 
2.3. Các quy luật của hệ chất 

điểm 
2.4. Chuyển động của vật rắn 

2.5. Câu hỏi và bài tập 

 15/0/30 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và làm 
bài tập ví dụ tại 
lớp 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+A2.1 
Bài tập 
+ 
A3.1(Th
i giữa 
kì) 

9+10+
11+12

Chương 3: Nhiệt động hoc 
3.1. Phương trình cơ bản của 

18/0/36 CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 

– Dạy học  
trực tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 

+ A1.1 
+ A2.1 
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+13+1
4 

khí lí tưởng 
3.2. Phương trình trạng thái 

khí lí tưởng 
3.3. Động năng tịnh tiến 

trung bình 
3.4. Định luật phân bố đều 

năng lượng theo các bậc tự do. 
Nội năng khí lí tưởng 

3.5. Các quá trình nhiệt động 
– công và nhiệt 

3.6. Nguyên lí thứ nhất của 
nhiệt động học: Phát biểu. 3.7. 
Công và nhiệt trong các quá 
trình cân bằng 

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

.3.9. Nguyên lí thứ hai nhiệt 
động học 
3.10. Các hàm thế nhiệt động 

CLO6 
CLO7 

PLO9 
PLO11  

+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp + Bài tập về 
nhà. 

Bài tập 
 
 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các 
kiến thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ 
sau  

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Lương Duyên Bình 2009 Vật lý đại Cương T1, T2, T3 
NXB Giáo dục Việt 
Nam 

2 
Lê Phước Lượng, 
Huỳnh Hữu Nghĩa 

2006 
2008 Vật lý đại cương A1, A2 

NXB Giáo dục Việt 
Nam 

 Sách, giáo trình tham khảo 
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Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

    

    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 
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Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 

25% 
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hoàn toàn 
hợp lý. 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu 
chí                   

đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 

báo cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dung 

không 
phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phù hợp  
yêu cầu, 
hình ảnh 
và  giải 

thích chưa 
rõ ràng 

Nội dung phù hợp 
với yêu cầu. Sử 
dụng thuật ngữ 
đơn giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, đẹp. 

Nội dung 
phù hợp 
với yêu 
cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu.  Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu.  Hình 
ảnh minh 

họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 
và giải thích 
cụ thể hiểu 

biết trên 
video. 

50% 

Trình 
bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, 

không đủ 
số lượng 
theo quy 

định 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử 
dụng từ 
ngữ và 

hình ảnh rõ 
ràng 

Slide trìnhbày với 
bố cục logic, rõ 

ràng, gồm 3 phần 
(introduction,body 

and conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 
cục logic, 
rõ ràng,  
gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự 

thành thạo 
trong trình 

bày 

Slide trình 
bàyvới bố 
cục logic, 

rõràng, gồm 
3 phần. 

Thuật ngữ 
sử dụng đơn 
giản dễ hiểu. 
Thể hiện sự 
thành thạo 
trong trình 

bày và ngôn 
ngữ. 

25% 
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Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 

logic, 
vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phátâm 
không rõ, 
giọng nói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy 

đủ. Giọng 
nói nhỏ, 
phát âm 

còn một số 
từ không 

rõ, sử dụng 
thuật ngữ 
phức chưa 
có tương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình bày có 
bố cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng nói 

vừa phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời gian 

trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người nghe 
có thể hiểu và kịp 
theo dõi nội dung 

trình bày 

Phần trình 
bày ngắn 
gọn, dễ 
hiểu. Sử 
dụng các 
thuật ngữ 
đơn giản, 

dễ hiểu. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói 

rõ ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với 
người 
nghe. 

Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu 

loát. Thu hút 
sự chú ý của 

người 
nghe,tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và theo kịp 
tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(16) Học phần: Tin học cơ sở (LT+TH) (2,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần  

- Tên Tiếng Việt: Tin học cơ sở (LT+TH) 
- Tên Tiếng Anh: Basic Informatics 

1.2. Mã học phần G05097 

1.3. Loại học phần (Bắt buộc/Tự chọn) Bắt buộc 

1.4. Số tín chỉ 03 

1.5. Phân bố thời gian  

- Số tiết lý thuyết: 20 tiết 

- Số tiết bài tập và thảo luận: 10 tiết 

- Số tiết thực hành: 30 tiết 

- Số tiết tự học: 90 tiết 

1.6. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không  

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Không  

1.7. Bộ môn/Khoa phụ trách giảng dạy Khoa Thông tin – Truyền thông 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

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 Microsoft Office.  

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng sử dụng thành thạo hệ điều 
hành Microsoft Windows 7, phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word 2013, phần 
mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel 2013, phần mềm tạo bản thuyết trình Microsoft 
PowerPoint 2013; đồng thời biết sử dụng các dịch vụ Internet như tìm kiếm thông tin, thư 
điện tử, … 

3. Mục tiêu học phần (Course Objective - viết tắt là CO) 
Bảng 3.1. Mục tiêu học phần (CO) 

Ký hiệu mục 
tiêu học phần  Nội dung mục tiêu học phần (CO) 

CO1 
Phân biệt dữ liệu với thông tin, đơn vị đo lường thông tin, quá trình xử lý dữ 
liệu, cách biểu diễn thông tin, và các cách chuyển đổi số giữa các hệ đếm. 
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CO2 
Phân biệt được các thiết bị của một chiếc máy tính và tác dụng của nó, phân 
biệt phần cứng, phần mềm. 

CO3 
Phân biệt được các thành phần và các thao tác cơ bản trên hệ điều hành 
Windows. 

CO4 
Thực hiện được các thao tác cơ bản với máy tính như mở, tắt máy, quản lý 
tài nguyên, và cấu hình trên hệ điều hành Windows. 

CO5 
Vận dụng các chức năngcủa phần mềm MS Word để soạn thảo và trình bày 
được các văn bản thông dụng.  

CO6 
Vận dụng các chức năng củaphần mềm MS Excel để soạn thảo, định dạng 
dữ liệu và vận dụng các hàm tính toán cơ bản vào bài toán cụ thể. 

CO7 
Vận dụng các chức năng của phần mềm MS Power Point để thiết kế và trình 
bày các bảng thuyết trình dưới dạng các slide có hiệu ứng. 

CO8 
Sử dụng thành thạo các ứng dụng cơ bản của internet: duyệt web, thư điện 
tử (email). 

CO9 
Phát biểu được cơ chế hoạt động của virus tin học, tác hại và cách phòng 
chống. 

CO10 
Phát triển khả năng tự học, tự tìm hiểu tài liệu học tập trên internet và ứng 
dụng các phần mềm để quản lý các tài liệu. 

CO11 Phát triển khả năng làm việc nhóm. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcome - viết tắt là CLO)(4) 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) 

Ký hiệu chuẩn 
đầu ra học phần Nội dung chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Mối liên hệ giữa                 
CO và CLO 

CLO1 
Giải thích được chức năng của các thành phần chính 
của một chiếc máy tính.  CO1, CO2, CO10 

CLO2 
Vận dụng các chức năng của hệ điều hành Windows 
trên máy tính để quản lý tài liệu, và cấu hình hệ 
thống phù hợp nhu cầu sử dụng. 

CO3, CO4, CO10 

CLO3 
Vận dụng các chức năng của MS Word để soạn thảo 
và định dạng các văn bản thông dụng. CO5, CO10, CO11 

CLO4 
Vận dụng các chức năng của MS Excel để trình bày 
và tính toán cơ bản trên dữ liệu của một bảng tính. CO6, CO10, CO11 

CLO5 
Vận dụng các chức năng của MS Powerpoint để thiết 
kế các bài thuyết trình dưới dạng các slide. 

CO7, CO10, CO11 

CLO6 Vận dụng các kiến thức về trình duyệt, internet để CO8, CO9, CO10 
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duyệt web, tìm kiếm thông tin trên internet và 
gửi/nhận/trả lời thư điện tử một cách an toàn. 

CLO7 
Phát triển khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, 
tự tìm hiểu tài liệu học tập trên internet và ứng dụng 
các phần mềm để tạo và quản lý các tài liệu. 

CO4, CO5, CO6, CO7, 
CO8, CO9, CO10, 
CO11 

5. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần (Course 
Learning Outcomes - CLO) vào việc đạt được các chuẩn đầu ra của CTĐT (Programe 
Learning Outcomes -PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
 I (Introduced) - CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
 R (Reinforced) - CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) - CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) - Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập dữ liệu để đánh giá mức đạt PLO/PI. 
Bảng 5.1.Mối liên hệ giữa CLO và PLO 

PLO PLO1 PLO2 ... PLO12  PLO15 PLO16 
CLO1  I    I I 

CLO2  I    I I 

CLO3  I    I I 

CLO4  R    I I 

CLO5  R    I I 

CLO6  R    I I 

CLO7  R    I I 

Học phần  R    I I 

6. Đánh giá học phần(6) 
Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở điểm thành phần như sau: 

Bảng 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

Thành 
phần 

đánh giá 

Trọng 
số % CLO 

Hình thức 
kiểm tra - 
đánh giá 

Công cụ 
đánh giá 

Trọng 
số con 

(%) 

Lấy dữ liệu 
đo lường mức 
độ đạt CLO 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Tham 
gia học 
trên lớp  
 

10% 

CLO7 Điểm danh 
Danh 

sách lớp 5% X 

CLO1 
CLO2 

Tần suất 
xung phong 
phát biểu, 

Lượt 
phát biểu 5% X 
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CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 
CLO7 

thái độ tham 
gia thảo luận 

A2. Tự 
nghiên cứu 

5% 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 
CLO7 

Chấm bài 
tập được 

giao 
 
 

Bài tập 
nộp 

 
5% X 

A3. Hoạt 
động nhóm  5% 

CLO2 
CLO3 
CLO5 
CLO6 
CLO7 

Chấm bài 
tập nhóm 
được phân 

công 

Bài tập 
nhóm 5% X 

A4. Kiểm 
tra giữa kỳ  10% 

CLO1 
CLO2 
CLO6 
CLO7 

Trắc nghiệm  
Đề kiểm 

tra  10% X 

A5. Kiểm 
tra cuối kỳ 20% 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO7 

Thực hành 
Đề kiểm 

tra  20% X 

A6. Đánh 
giá cuối kỳ 

50% 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO7 

Thực hành Đề thi 50% X 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần(7) 
Bảng 7.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần/ 
Buổi  

(5 tiết/ 
buổi) 

Các nội dung cơ bản của 
bài học (chương) (đến 3 

số) 

Số 
tiết 
(LT
/TH

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 

PP giảng 
dạy đạt 

CĐR 

Hoạt động 
học của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 
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/TT
) 

nào ở 
bảng 
4.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

VẤN ĐỀ 1: THÔNG TIN, 
CẤU TRÚC TỔNG 
QUÁT CỦA MÁY TÍNH 
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 
1.3. Cách chuyển đổi số 
giữa các hệ đếm 
1.4. Cấu trúc tổng quát của 
máy tính 

4 

- Phân biệt các 
khái niệm: dữ 
liệu, thông tin, 
đơn vị đo 
thông tin, quá 
trình xử lý dữ 
liệu. 
- Giải thích 
được chức 
năng của các 
thành phần 
chính của một 
chiếc máy 
tính. 
- Chuyển đổi 
được giữa các 
hệ đếm.  

 
CLO1 
CLO7 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính, 
bảng và 
projector 
để giảng 
dạy và 
minh họa 
 

-Nghiên cứu 
trước: Tài 
liệu [1]: 
Chương 1 
- Làm bài 
tập: Tài liệu 
[1]: Chương 
1 
 

 
 

A1 
A2 
A4 

VẤN ĐỀ 2: HỆ ĐIỀU 
HÀNH MICROSOFT 
WINDOWS  
2.1. Giới thiệu hệ điều 
hành Windows 7 
2.2. Các thành phần cơ bản 
của Windows 

1 

- Phát biểu 
được khái 
niệm và vai 
trò của hệ điều 
hành. 
- Phát biểu 
được đặc điểm 
của hệ điều 
hành 
Windows. 

 
CLO2 
CLO7 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính, 
bảng và 
projector 
để giảng 
dạy và 
minh họa 
 

-Nghiên cứu 
trước: Tài 
liệu [1]: 
Chương 2 
- Làm bài 
tập: Tài liệu 
[1]: Chương 
2 
 

 
 

A1 
A2 
A4 

2 

VẤN ĐỀ 2: HỆ ĐIỀU 
HÀNH MICROSOFT 
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 

3 

- Phát biểu 
được các thao 
tác cơ bản trên 
các đối tượng 
của Windows. 
- Phân biệt 
một số tiện ích 
trên hệ điều 
hành 

 
CLO2 
CLO7 
 
 
 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 
 

-Nghiên cứu 
trước: Tài 
liệu [1]: 
Chương 2 
- Làm bài 
tập: Tài liệu 
[1]: Chương 
2 
 

 
 

A1 
A2 
A4 



214 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

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

Windows. 
 
 

VẤN ĐỀ 3: SOẠN THẢO 
VĂN BẢN VỚI 
MICROSOFT WORD  
3.1. Giới thiệu tổng quan 
về MS.Word. 
3.2. Các thao tác cơ bản 
trong MS.Word 

2 

- Phát biểu vai 
trò, các thành 
phần trên màn 
hình làm việc 
của MS Word 
và các thao tác 
cơ bản như 
tạo, lưu, mở, 
đóng tài liệu 
trên MS 
Word. 

CLO3 
CLO7 
 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 
 

-Nghiên cứu 
trước: Tài 
liệu [1]: 
Chương 3 
- Làm bài 
tập: Tài liệu 
[1]: Chương 
3 
 

A1 
A3 
A5 
A6 

3 

VẤN ĐỀ 3: SOẠN THẢO 
VĂN BẢN VỚI 
MICROSOFT WORD  
3.3. Soạn thảo và định dạng 
văn bản. 
3.4. Thao tác trên các đối 
tượng của văn bản 
3.5. Một số kỹ năng hỗ trợ 
soạn thảo. 
3.6. Định dạng trang và in 
ấn. 

5 

 
Phân biệt 
được các chức 
năng của MS 
Word dùng để 
soạn thảo và 
định dạng cơ 
bản các đoạn 
văn bản. 
 
 

 
CLO3 
CLO7 
 
 
 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 
 

-Nghiên cứu 
trước: Tài 
liệu [1]: 
Chương 3 
- Làm bài 
tập: Tài liệu 
[1]: Chương 
3 
 

A1 
A2 
A3 
A5 
A6 

4 

VẤN ĐỀ 4: XỬ LÝ 
BẢNG TÍNH VỚI 
MICROSOFT EXCEL 
4.1. Tổng quan MS Excel, 
các thao tác, định dạng cơ 
bản trong MS.Excel 
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 số học, thời gian, 

5 

Phân biệt các 
thao tác, định 
dạng cơ bản, 
định dạng dữ 
liệu và cú 
pháp, ý nghĩa 
các hàm trong 
MS.Excel 

 
CLO4 
CLO7 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 
 

-Nghiên cứu 
trước: Tài 
liệu [1]: 
Chương 4 
- Làm bài 
tập: Tài liệu 
[1]: Chương 
4 
 

A1 
A2 
A3 
A5 
A6 
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chuỗi, luận lý, thống kê. 

5 

VẤN ĐỀ 4: XỬ LÝ 
BẢNG TÍNH VỚI 
MICROSOFT EXCEL 
4.4. Các hàm tính toán dữ 
liệu: hàm số học, thời gian, 
chuỗi, luận lý, thống kê (tt) 
4.5. Cách in ấn; vẽ đồ thị 

4 

- Phân biệt 
được cú pháp, 
ý nghĩa các 
hàm trong 
MS.Excel. 
- Phát biểu 
cách định 
dạng in bảng 
tính và vẽ đồ 
thị. 

CLO4 
CLO7 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 
 

-Nghiên cứu 
trước: Tài 
liệu [1]: 
Chương 4 
- Làm bài 
tập: Tài liệu 
[1]: Chương 
4 
 

A1 
A2 
A3 
A5 
A6 

VẤN ĐỀ 5: TẠO PHIÊN 
THUYẾT TRÌNH VỚI 
MICROSOFT 
POWERPOINT 
5.1. Tổng quan MS. Power 
Point: giới thiệu, các thao 
tác, các cách hiển thị Slide. 
5.2. Xây dựng Slide: thiết 
kế, quản lý, đưa thông tin 
lên Slide, thiết lập hiệu 
ứng. 

1 

Phát biểu 
được các tính 
năng cơ bản 
của MS Power 
Point và các 
kỹ thuật để 
thiết kếcác 
slide thuyết 
trình. 

CLO5 
CLO7 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 
 

-Nghiên cứu 
trước: Tài 
liệu [1]: 
Chương 5 
- Làm bài 
tập: Tài liệu 
[1]: Chương 
5 
 

A1 
A2 
A3 
A5 
A6 

6 

VẤN ĐỀ 5: TẠO PHIÊN 
THUYẾT TRÌNH VỚI 
MICROSOFT 
POWERPOINT 
5.2. Xây dựng Slide: thiết 
kế, quản lý, đưa thông tin 
lên Slide, thiết lập hiệu ứng 
(tt). 
5.3. Kỹ thuật trình diễn, 
thiết lập và phát hành bài 
trình diễn. 
5.4. Sử dụng Slide master. 
5.5. In slide. 

2 

- Phát biểu 
được các kỹ 
thuật để thiết 
kế, trình diễn 
các slide 
thuyết trình có 
hiệu ứng, hình 
ảnh, âm thanh, 
… 
- Phân biệt 
được slide và 
slide master. 
- Phát biểu 
cách in slide 
và handouts. 

CLO5 
CLO7 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 
 

-Nghiên cứu 
trước: Tài 
liệu [1]: 
Chương 5 
- Làm bài 
tập: Tài liệu 
[1]: Chương 
5 
 

A1 
A2 
A3 
A5 
A6 

VẤN ĐỀ 6: INTERNET, 
EMAIL VÀ VIRUS 
6.1. Các kiến thức cơ bản 

3 
- Phát biểu 
tầm quan 
trọng của 

 
CLO6 
CLO7 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 

-Nghiên cứu 
trước: Tài 
liệu [1]: 

A1 
A2 
A4 
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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. 

mạng máy tính 
và internet đối 
với đời sống. 
- Phát biểu cơ 
chế hoạt động 
của virus tin 
học, tác hại, 
và cách phòng 
chống (dùng 
phần mềm diệt 
virus). 

 
 

máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 
 

Chương 6 
- Thảo luận: 
Tài liệu [1]: 
Chương 6 
 

7 

Kiểm tra giữa kỳ 1 Trắc nghiệm 

CLO1
CLO2 
CLO6 
CLƠ 

Gv chuẩn 
bị bài 

kiểm tra 

Thực hiện 
bài kiểm tra  A4 

THỰC HÀNH: PHẦN 1 
– WINDOWS 
1.1. Thao tác cơ bản trên 
hệ điều hành Windows 7: 
mở, tắt máy, nhận diện các 
thành phần cơ bản của 
Windows: Desktop, nút 
Start, Taskbar, … 
1.2. 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 cửa sổ chương 
trình ứng dụng. 
1.3. Thao tác trên các 
chương trình tiện ích của 
hệ điều hành: Windows 
Explorer (quản lý tập tin, 
thư mục), Control Panel 
(xem, thiết lập các thông 
số hệ thống: ngày giờ, 
ngôn ngữ, đơn vị tiền tệ, 
…), Calculator (các tính 
toán đơn giản), MS. Paint 
(vẽ và xử lý ảnh cơ bản), 

2 

Sử dụng các 
chức năng cơ 
bản của hệ 
điều hành 
đúng cách để 
quản lý tài 
liệu. 

 
CLO2
CLO7 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 

 

Thực hiện 
các bài thực 
hành phần 
Windows 
trong tài 
liệu [1]  trên 
máy tính  

A1 
A4 
A5 
A6 
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... 

7 

THỰC HÀNH: PHẦN 2 
– MS WORD 
2.1. Các thao tác cơ bản 
trong MS.Word 2013: 
Khởi động, tạo mới, lưu, 
mở, đóng tài liệu Word 
2.2. Soạn thảo và định 
dạng văn bản: Font 

2 

Sử dụng đúng 
cách các chức 
năng cơ bản 
của phần mềm 
MS Word để 
soạn thảo, lưu 
trữ, và áp 
dụng các tính 
năng nhóm 
Font để định 
dạng văn bản.  

 
CLO3
CLO7 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 

 

Thực hiện 
bài thực 
hành 1 và 2 
phần MS 
Word trong 
tài liệu [1]  
trên máy 
tính  

A1 
A5 
A6 

 
 

8 

THỰC HÀNH: PHẦN 2 
– MS WORD (tt) 
2.2. Soạn thảo và định 
dạng văn bản: Paragraph, 
Column, DropCap, Tab, 
Bullets, Numbering, 
Border, Shading. 
2.3. Thao tác trên các đối 
tượng của văn bản: Shape, 
WordArt, Text box, 
Picture, Smart Art, Header 
& Footer. 

5 

Áp dụng các 
tính năng 
nhóm 
Paragraph để 
định dạng văn 
bản. 
 
Chèn và định 
dạng đúng các 
đối tượng đồ 
họa trong văn 
bản. 

CLO3
CLO7 
 
 
 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 

 

Thực hiện 
bài thực 
hành 3, 4, 5, 
6 và 7 phần 
MS Word 
trong tài 
liệu [1]  trên 
máy tính  

A1 
A5 
A6 

9 

THỰC HÀNH: PHẦN 2 
– MS WORD (tt) 
2.4. Thao tác trên các đối 
tượng của văn bản: Table, 
Equation. 
2.5. Định dạng trang và in 
ấn. 
2.6. Bài tập nhóm: Tìm, 
tổng hợp thành tập tin báo 
cáo bằng MS Word và gửi 
email cho GV: chủ đề: 
Lịch sử và phân loại máy 
tính. 
 

3 

- Chèn và định 
dạng đúng các 
đối tượng 
Table, và 
Equation trong 
văn bản. 
- Định dạng lề, 
kiểu giấy cho 
văn bản và in 
ra file pdf.  
- Tìm kiếm 
được  thông 
tin trên 
internet và vận 
dụng phần 
mềm để quản 

CLO3
CLO7 
 
 
 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 

 

Thực hiện 
bài thực 
hành 8 và 9 
phần MS 
Word trong 
tài liệu [1]  
trên máy 
tính. 
 
Thực hiện 
và nộp bài 
tập nhóm. 

A1 
A3 
A5 
A6 
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lý thông tin. 

THỰC HÀNH: PHẦN 3 
– MS EXCEL 
3.1. Các thao tác cơ bản 
trong MS Excel 2013: 
Khởi động, tạo mới, lưu, 
mở, đóng bảng tính Excel 
3.2. Nhập, định dạng dữ 
liệu: Font, Alignment, 
Number, Border và phân 
biệt các kiểu dữ liệu: số, 
chuỗi, ngày tháng, … 

2 

- Sử dụng 
đúng cách các 
chức năng cơ 
bản của phần 
mềm MS 
Excel để nhập 
dữ liệu, lưu 
trữ, và định 
dạng cơ bản 
cho bảng tính 
(các tính năng 
nhóm Font, 
Alignment, 
Number).  
- Phân biệt 
được các kiểu 
dữ liệu trong 
Excel. 

 
CLO3
CLO7 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 

 

Thực hiện 
bài thực 
hành 1.1 và 
1.2  phần 
MS Excel 
trong tài 
liệu [1]  trên 
máy tính  

A1 
A5 
A6 

10 

THỰC HÀNH: PHẦN 3 
– MS EXCEL (tt) 
3.3. Nhập dữ liệu và tính 
toán đơn giản: +, -, *, /, &, 
^ 
3.4. Ứng dụng các hàm 
tính toán dữ liệu vào bài 
toán cụ thể: 
- Hàm số học:  Abs, Int, 
Mod, Sqrt, Round, Value. 
- Hàm chuỗi: Left, Right, 
Mid,.. 
- Hàm thời gian: Date, 
Day, Month, Year, Time, 
Hour, Minute,… 
- Hàm logic: If 

5 

- Sử dụng 
đúng cách các 
hàm để thực 
hiện các yêu 
cầu tính toán 
trên bảng tính 
dữ liệu cho 
sẵn. 

 
CLO3 
CLO7 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 

 

Thực hiện 
bài thực 
hành 1.3,  
và 2  phần 
MS Excel 
trong tài 
liệu [1]  trên 
máy tính  

A1 
A5 
A6 

11 

THỰC HÀNH: PHẦN 3 
– MS EXCEL (tt) 
3.4. Ứng dụng các hàm 
tính toán dữ liệu vào bài 
toán cụ thể: 

5 

- Sử dụng 
đúng cách các 
hàm để thực 
hiện các yêu 
cầu tính toán 

 
CLO3
CLO7 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 

- Thực hiện 
bài thực 
hành 3 và 4  
phần MS 
Excel trong 

A1 
A3 
A5 
A6 
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- Hàm thống kê: Min, 
Max, Average, Sum, 
Count, Sumif, Countif.  
- Hàm logic: If, And, Or, 
Not. 
3.5. Định dạng trang in; vẽ 
đồ thị 
3.6. Bài tập nhóm: Bài tập 
tổng hợp (mỗi nhóm được 
phân công 1 bài tổng hợp 
excel để làm và nộp qua 
email). 

trên bảng tính 
dữ liệu cho 
sẵn. 

projector 
để hướng 
dẫn 

 

tài liệu [1]  
trên máy 
tính 
- Thực hiện 
và nộp bài 
nhóm theo 
phân công 
GV  

12 

THỰC HÀNH: PHẦN 3 
– MS POWERPOINT 
4.1. Thao tác cơ bản với 
MS. PowerPoint 2013: 
khởi động, tạo mới, lưu, 
mở, đóng tập tin trình diễn 
PowerPoint 
4.2. Xây dựng Slide: thiết 
kế, quản lý, đưa thông tin 
lên Slide (dùng textbox, 
shapes, picture, …), thiết 
lập hiệu ứng (Transition và 
Animation). 
4.3. Trình diễn, thiết lập và 
phát hành bài trình diễn. 
4.4. Thiết lập và in các 
slile (in slide, in handouts) 

3 

- Sử dụng 
đúng cách các 
chức năng cơ 
bản của phần 
mềm MS 
Powerpoint để 
thiết kế các 
slide, lưu trữ, 
và định dạng 
cơ bản cho 
slide: Font, 
Theme, 
Background, 
hiệu ứng 
Transition, 
Animation. 
- Chèn và định 
dạng các đối 
tượng đồ họa 
vào các slide.  
- Trình chiếu 
các slide. 
- In slide ra 
file.pdf theo 
các dạng: in 
từng slide, in 
handouts.  

 
CLO5 
CLO7 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 

 

Thực hiện 
các bài thực 
hành  1-3 
phần MS 
Powerpoint 
trong tài 
liệu [1]  trên 
máy tính  

A1 
A5 
A6 

- Kiểm tra cuối kỳ 2 Vận dụng các 
phần mềm để 

CLO3 - GV 
chuẩn bị 

Thực hiện 
bài kiểm 
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soạn thảo, 
định dạng văn 
bản; tính toán 
theo yêu cầu 
trên dữ liệu 
cho sẵn và 
thiết kế các 
slide theo 
mẫu.  

CLO4 
CLO5 
CLO7 

bài kiểm 
tra 
 
 

tra   
 
A5 

Theo 
lịch 
thi Kiểm tra kết thúc học phần - Thực hành 

 
CLO2
-
CLO7 

- 
Thi theo 
lịch thi A6 

8. Học liệu(8) 
Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

T
T Tên tác giả 

Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

I Giáo trình chính 
1 Khoa Thông tin & 

Truyền thông 2015 Bài giảng Tin học cơ sở Lưu hành nội bộ 

II Sách, giáo trình tham khảo 

1 Hoàng Nguyên, Minh 
Tuấn 2012 

Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft 
Windows 7 Hồng Đức 

2 Phạm Quang Huy, 
Trần Tường Thụy 2013 

Word 2013 dành cho người tự học 
Từ điển Bách Khoa 

3 
Trần Hoàng Nguyên 2013 

Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Excel 
2013   Hồng Đức 

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

2    

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy(9) 

Bảng 9.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí nghiệm, 
xưởng, cơ sở thực 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần Số  
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hành mềm,… lượng 

1 

 
 
Giảng đường B 

Bảng đen 
Máy chiếu/ tivi 
Loa/ phòng nghe nhìn 
Ghế liền bàn 

1 
1 
1 
40 

Chương 1-6 

2 

Phòng máy tính 40 Máy tính được cài MS Office 
2013 có kết nối internet 
Máy chiếu 
Bảng 

 

Chương 2-6 

10. Rubrics đánh giá học phần (nếu có)(10) 

Đánh giá kiểm tra thực hành: Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
11. Thông tin về giảng viên phụ trách học phần(11) 

STT Học hàm, học vị, họ và tên Email 

1 Ths. Đào Thị Phấn dtphan@vnkgu.edu.vn 

2 Ths. Nguyễn Thị Hồng Yến nthyen@vnkgu.edu.vn 
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(17) Học phần: Giáo dục thể chất 1 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần:A05008 1.2. Tên học phần: Giáo dục thể chất 1 

1.3. Ký hiệu học phần: ............. 1.4. Tên tiếng Anh: Physical education 1 

1.5. Số tín chỉ: 1 tín chỉ (0/30/60) 

1.6. Phân bố thời gian 6 tuần 

- Lý thuyết: 0 tiết 0 tiết/ tuần 

- Thực hành: 30 5 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 10 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: - 

- Học phần học trước: - 

- Học phần song hành: - 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
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. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
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.  
2.2.2. Về kỹ năng 
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. 
2.2.3. Về thái độ 
- Thái độ học tập nghiêm túc, cần cù, siêng năng luyện tập để hình thành được các kỹ thuật 
chạy, ném bóng và ném lựu đạn thể thao, nâng cao năng lực chuyên môn; ý thức được trách 
nhiệm học tập sau này để phục vụ nhân dân, đạo đức trong sáng, tác phong nghề nghiệp 
chuẩn mực; thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp trồng người.  
3. Chuẩn đầu ra của học phần 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Biết được lịch sử phát triển môn điền kinh; 

CLO2 Hiểu nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly trung bình, nhảy cao nằm nghiêng, ném 
bóng.   

Kỹ năng 
CLO3 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 

CLO4 Hiểu kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng 

CLO5 Hiểu nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly trung bình, nhảy cao nằm nghiêng, ném 
bóng.   

CLO6 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 

Thái độ 

CLO7 Học tập nghiêm túc, có trách nhiệm với các kết quả tính toán thiết kế của 
mình và luôn có tinh thần tự giác với công việc được giao. Hình thành tác 
phong công nghiệp: đi học đúng giờ, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế 
hoạch. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I            

CLO2    I I    I  I      

CLO3  I               

CLO4   R   R R          

CLO5  I               
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CLO6         I    I I   

CLO7                 

Tổng 
hợp 
HP 

 I  I I    I        

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 

100% X CLO7 
Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1.  
Đánh giá bài thực 
hành số 2 

30% X 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO6 

Sinh viên nộp bài thực hành. 

A2.2.   
Đánh giá bài thực 
hành số 3,4 

40% X 
CLO3
CLO4 
CLO6 

Sinh viên nộp bài thực hành. 

A2.3.  
Đánh giá bài thực 
hành số 5 

30% X 
CLO5 
CLO6 Sinh viên nộp bài thực hành. 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1   
Đánh giá bài báo cáo 100% X 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

Sinh viên nộp bài báo cáo 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO4 

Sinh viên làm bài thi thực 
hành cuối kỳ 
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CLO6
CLO7 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 
chươ
ng/ 
chủ 
đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Bài 1: Đi bộ thể thao & chạy cự 
ly trung bình 
1.1.   Lịch sử phát triển môn đi 
bộ & chạy cự ly trung bình 
1.2.   Nguyên lý kỹ thuật đi bộ & 
chạy cự ly trung bình  
1.3.   Kỹ thuật chạy giữa quãng 
cự ly trung bình  
1.4.   Kỹ thuật xuất phát chạy cự 
ly trung bình  
1.5.   Kỹ thuật về đích chạy cự ly 
trung bình  
1.6.   Luật thi đấu đi bộ & chạy 
cự ly trung bình 

0/5/10 CLO1 PLO4 
PLO5  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Bài1, 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 

2 

Bài 2: Nhảy cao năm nghiêng    
2.1.   Nguyên lý kỹ thuật nhảy 
cao nằm nghiêng  
2.2.   Kỹ thuật giậm nhảy đá lăng  
2.3.   Kỹ thuật chạy đà nhảy cao 
nằm nghiêng  
2.4.   Kỹ thuật qua xà nhảy cao 
nằm nghiêng  
2.5.   Kỹ thuật rơi nhảy cao nằm 
nghiêng  

0/5/10 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thực 
hành và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Bài 2,. 
– Tại lớp: 
+ Nghe, quan 
sát, trả lời câu 
hỏi. 
 
 

+ A1.1 
+ A2.1 
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2.6.   Luật thi đấu nhảy cao nằm 
nghiêng 

 

3 

Bài 3: Đi bộ thể thao 
3.1. Kỹ thuật đặt chân trong đi 
bộ. 
3.2. Kỹ thuật đánh tay trong đi 
bộ. 
3.3.Kỹ thuật hít thở trong đi bộ 
thể thao   

0/5/10 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thực 
hành và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Bài 3,. 
– Tại lớp: 
+ Nghe, quan 
sát, trả lời câu 
hỏi. 
 
 

+ A1.1 
 

4 

Bài 4: Kỹ thuật chạy cự ly trung 
bình 
4.1. Kỹ thuật chạy cự ly trung 
bình 

0/5/10 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thực 
hành và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Bài 3,. 
– Tại lớp: 
+ Nghe, quan 
sát, trả lời câu 
hỏi. 
 
 

+ A1.1 
 

5 

Bài 5: Nhảy cao nằm nghiêng 
5.1.Kỹ thuật giậm nhảy đá lăng. 
5.2.Kỹ thuật chạy đà kết hợp với 
giậm nhảy đá lăng.   
5.3.Kỹ thuật qua xà kiểu nằm 
nghiêng . 
5.4.Kỹ thuật rơi xuống đất kiểu 
nằm nghiêng. 

0/5/10 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thực 
hành và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Bài 4,. 
– Tại lớp: 
+ Nghe, quan 
sát, trả lời câu 
hỏi. 
 
 

+ A1.1 
+A2.2 
 

6 

 
 
 

Tổng kết 

0/5/10 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thực 
hành và 
giải thích 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
Ôn tập các kỹ 
thuật 
Thi kiểm tra 

+ A1.1 
+A3.1 
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cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
 

cuối kì 
 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để 
đạt CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…). 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Nguyễn Văn Thái 2006 
Bài giảng đi bộ & chạy cư ly 
trung bình Thư viện 

2 Nguyễn Văn Thái 2009 
Bài giảng nhảy cao nằm 
nghiêng Thư viện 

3 Nguyễn Văn Thái 2010 
Bài giảng ném bóng & lựu 
đạn Thư viện 

 Sách, giáo trình tham khảo 
     

     

     

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí 

nghiệm, xưởng, 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 
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cơ sở thực hành Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng 

 

1 Phòng thực hành – – Bài 1-5 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 

25% 
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yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp 
lý.Còn một 
số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộidung
báo cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dungkhô
ng phù 
hợp với 
yêu cầu 

Nội dung 
phù hợp  
yêu cầu, 
hình ảnh 
và  giải 

thích chưa 
rõ ràng 

Nộidungphù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ  ràng, 
đẹp. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 

50% 
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Có sử dụng 
video 

dụng video và 
giải thích cụ 
thể hiểu biết 
trên video. 

Trình 
bày slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, 

không đủ 
số lượng 
theo quy 

định 

Slide trình 
bày với 
sốlượng 
phù hợp, 
sử dụngtừ 

ngữ và 
hình ảnh 
rõràng 

Slide 
trìnhbày với 
bố cục logic, 
rõ ràng, gồm 

3 phần 
(introduction

,body and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 
cụclogic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sựthành 
thạotrongtrìn

h bày 

Slide trình 
bàyvới bố cục 
logic, rõràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ 
sửdụngđơn 

giản dễ hiểu. 
Thể hiện sự 
thành thạo 

trong trình bày 
và ngôn ngữ. 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 

logic, 
vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phátâm 
không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 

nghekhôn
g hiểu. 

Bài trình 
bày đầy 

đủ. Giọng 
nói nhỏ, 
phát âm 

còn một số 
từ không 

rõ, sử dụng 
thuật ngữ 

phức 
chưacótươ
ng tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình 
bày có bố 
cục 3 phần 

rõ ràng. 
Giọng nói 

vừa phải, rõ 
ràng, dễ 

nghe, thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định, 

thỉnh thoảng 
có tương tác 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và kịp 
theo dõi nội 
dung trình 

bày 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn, dễ hiểu. 
Sử dụng các 

thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Bố cục rõ 
ràng. 

Giọngnói rõ 
ràng, lưu 
loát. Thời 

gian trình bày 
đúng quy 

định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 
Thu hút sự chú 

ý của người 
nghe,tương 
táctốt với 

người nghe. 
Người nghe có 

thể hiểu và 
theo kịp tất cả 
nội dung trình 
bày. Thời gian 
trình bày đúng 

quyđịnh. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn.  
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(18) Học phần: Giáo dục thể chất 2 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần:A05009 1.2. Tên học phần: Giáo dục thể chất 2 

1.3. Ký hiệu học phần: ............. 1.4. Tên tiếng Anh: Physical education 2 

1.5. Số tín chỉ: 1 tín chỉ (0/30/60) 

1.6. Phân bố thời gian 6 tuần 

- Lý thuyết: 0 tiết 0 tiết/ tuần 

- Thực hành: 30 5 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 10 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: - 

- Học phần học trước: - 

- Học phần song hành: - 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Nhận biết và trình bày được những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền: Di 
chuyển, chuyền bóng, phát bóng, đập bóng, chắn bóng.Mô tả, khái quát hóa, giải thích và 
vận dụng được luật bóng chuyền.. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
Nhận biết và trình bày được những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền: Di 
chuyển, chuyền bóng, phát bóng, đập bóng, chắn bóng.Mô tả, khái quát hóa, giải thích và 
vận dụng được luật bóng chuyền. 
2.2.2. Về kỹ năng 
Thưc hiện đúng các bài tập bóng chuyền cơ bản. 
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. 
2.2.3. Về thái độ 
- Thái độ học tập nghiêm túc, cần cù, siêng năng luyện tập để hình thành được các kỹ thuật 
chạy, ném bóng và ném lựu đạn thể thao, nâng cao năng lực chuyên môn; ý thức được trách 
nhiệm học tập sau này để phục vụ nhân dân, đạo đức trong sáng, tác phong nghề nghiệp 
chuẩn mực; thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp trồng người.  
3. Chuẩn đầu ra của học phần 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
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Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Lịch sử phát triển môn bóng chuyền; Luật thi đấu, cách tiến hành tổ chức giải 

bóng chuyền 

CLO2 Hiểu lý luận và phương pháp tập luyện môn bóng chuyền. 

Kỹ năng 
CLO3 Thưc hiện đúng các bài tập bóng chuyền cơ bản. 

CLO4 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. 

CLO5 Thực hiện chuyền bóng cao tay, đệm bóng thấp tay, phát bóng cao tay, phát 
bóng thấp tay.  

CLO6 Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để giảng dạy, huấn luyên và tổ chức 
thi đấu, làm trọng tài môn bóng chuyền 

Thái độ 
CLO7 Học tập nghiêm túc, có trách nhiệm với các kết quả tính toán thiết kế của 

mình và luôn có tinh thần tự giác với công việc được giao. Hình thành tác 
phong công nghiệp: đi học đúng giờ, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế 
hoạch. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I            
CLO2    I I    I  I      

CLO3  I               

CLO4   R   R R          

CLO5  I               
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CLO6         I    I I   

CLO7                 

Tổng 
hợp 
HP 

 I  I I    I        

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 

100% X CLO7 
Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1.  
Đánh giá bài thực 
hành số 2 

30% X 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO6 

Sinh viên nộp bài thực hành. 

A2.2.   
Đánh giá bài thực 
hành số 3,4 

40% X 
CLO3
CLO4 
CLO6 

Sinh viên nộp bài thực hành. 

A2.3.  
Đánh giá bài thực 
hành số 5 

30% X 
CLO5 
CLO6 Sinh viên nộp bài thực hành. 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1   
Đánh giá bài báo cáo 100% X 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

Sinh viên nộp bài báo cáo 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO4 

Sinh viên làm bài thi thực 
hành cuối kỳ 
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CLO6
CLO7 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 
chươ
ng/ 
chủ 
đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1+2 

Bài 1: Lý thuyết 
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. 

0/10/2
0 

CLO1 PLO4 
PLO5  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Bài1, 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 

3+4+
5 

Bài 2: Thực hành 
2.1. Thực hành chuyền bóng. 
2.2. Thực hành đệm bóng. 
2.3. Thực hành phát bóng. 
2.4. Thực hành tổ chức thi đấu 
bóng chuyền. 

0/15/3
0 

CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thực 
hành và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Bài 2,. 
– Tại lớp: 
+ Nghe, quan 
sát, trả lời câu 
hỏi. 
 
 

+ A1.1 
+ A2.1 
 
 

6 

 
 
 

0/5/10 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thực 
hành và 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
Ôn tập các kỹ 

+ A1.1 
+A3.1 
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Tổng kết PLO11 
PLO15 

giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

thuật 
Thi kiểm tra 
cuối kì 
 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Vũ Đức Thu 1995 
Giáo trình tài liệu môn bóng 
chuyền và bóng rổ 

Vụ giáo dục thể chất 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, xuất bản Hà Nội 

2 Trịnh Trung Hiếu 1997 
Lý luận và phương pháp 
TDTT TDTT Hà Nội 

3 Nguyễn Quang 1996 
Hướng dẫn tập luyện và thi 
đấu bóng chuyền TDTT Hà Nội 

 Sách, giáo trình tham khảo 
     

     

     

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí 

nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Phòng thực hành – – Bài 1-5 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 
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Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  

25% 
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trong bài tập 
không phù 
hợp. 

ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp 
lý.Còn một 
số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộidung
báo cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dungkhô
ng phù 
hợp với 
yêu cầu 

Nội dung 
phù hợp  
yêu cầu, 
hình ảnh 
và  giải 

thích chưa 
rõ ràng 

Nộidungphù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ  ràng, 
đẹp. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 

dụng video và 
giải thích cụ 
thể hiểu biết 
trên video. 

50% 

Trình 
bày slide 

Slide 
trình bày 

Slide trình 
bày với 

Slide 
trìnhbày với 

Slide trình 
bày với bố 

Slide trình 
bàyvới bố cục 

25% 



238 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

quá sơ 
sài, 

không đủ 
số lượng 
theo quy 

định 

sốlượng 
phù hợp, 
sử dụngtừ 

ngữ và 
hình ảnh 
rõràng 

bố cục logic, 
rõ ràng, gồm 

3 phần 
(introduction

,body and 
conclusion) 

cụclogic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sựthành 
thạotrongtrìn

h bày 

logic, rõràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ 
sửdụngđơn 

giản dễ hiểu. 
Thể hiện sự 
thành thạo 

trong trình bày 
và ngôn ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 

logic, 
vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phátâm 
không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 

nghekhôn
g hiểu. 

Bài trình 
bày đầy 

đủ. Giọng 
nói nhỏ, 
phát âm 

còn một số 
từ không 

rõ, sử dụng 
thuật ngữ 

phức 
chưacótươ
ng tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình 
bày có bố 
cục 3 phần 

rõ ràng. 
Giọng nói 

vừa phải, rõ 
ràng, dễ 

nghe, thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định, 

thỉnh thoảng 
có tương tác 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và kịp 
theo dõi nội 
dung trình 

bày 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn, dễ hiểu. 
Sử dụng các 

thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Bố cục rõ 
ràng. 

Giọngnói rõ 
ràng, lưu 
loát. Thời 

gian trình bày 
đúng quy 

định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 
Thu hút sự chú 

ý của người 
nghe,tương 
táctốt với 

người nghe. 
Người nghe có 

thể hiểu và 
theo kịp tất cả 
nội dung trình 
bày. Thời gian 
trình bày đúng 

quyđịnh. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(19) Học phần: Giáo dục thể chất 3 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần:A05010 1.2. Tên học phần: Giáo dục thể chất 3 

1.3. Ký hiệu học phần: ............. 1.4. Tên tiếng Anh: Physical education 3 

1.5. Số tín chỉ: 1 tín chỉ (0/30/60) 

1.6. Phân bố thời gian 6 tuần 

- Lý thuyết: 0 tiết 0 tiết/ tuần 

- Thực hành: 30 5 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 10 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: - 

- Học phần học trước: - 

- Học phần song hành: - 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Nhận biết và thực hiện được những kỹ thuật cơ bản môn cầu lông: Di chuyển,phát bóng, 
đập bóng. Mô tả, khái quát hóa, giải thích và vận dụng được luật cầu lông 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
Hiểu về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông.  
Hiểu được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và phương pháp tập 
luyện 
2.2.2. Về kỹ năng 
Thành thạo kỹ thuật di chuyển, kỹ thuật cầm vợt. 
Thành thạo kỹ thuật giao cầu. 
2.2.3. Về thái độ 
- Thái độ học tập nghiêm túc, cần cù, siêng năng luyện tập để hình thành được các kỹ thuật 
chạy, ném bóng và ném lựu đạn thể thao, nâng cao năng lực chuyên môn; ý thức được trách 
nhiệm học tập sau này để phục vụ nhân dân, đạo đức trong sáng, tác phong nghề nghiệp 
chuẩn mực; thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp trồng người.  
3. Chuẩn đầu ra của học phần 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Hiểu về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông; 

CLO2 Hiểu được kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật cơ bản trong môn cầu lông và 
phương pháp tập luyện. 

Kỹ năng 
CLO3 Thực hiện thành thạo kỹ thuật di chuyển, kỹ thuật cầm vợt 

CLO4 Thực hiện thành thạo kỹ thuật giao cầu 

CLO5 Thực hiện thành thạo kỹ thuật đánh cầu trên lưới thuận và nghịch tay 

CLO6 Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để giảng dạy, huấn luyên và tổ chức 
thi đấu, làm trọng tài môn cầu lông 

Thái độ 

CLO7 Học tập nghiêm túc, có trách nhiệm với các kết quả tính toán thiết kế của 
mình và luôn có tinh thần tự giác với công việc được giao. Hình thành tác 
phong công nghiệp: đi học đúng giờ, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế 
hoạch. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I            

CLO2    I I    I  I      

CLO3  I               

CLO4   R   R R          

CLO5  I               

CLO6         I    I I   

CLO7                 
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Tổng 
hợp 
HP 

 I  I I    I        

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá 
chuyên cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1.  
Đánh giá bài thực 
hành số 2 

30% X 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO6 

Sinh viên nộp bài thực hành. 

A2.2.   
Đánh giá bài thực 
hành số 3,4 

40% X 
CLO3
CLO4 
CLO6 

Sinh viên nộp bài thực hành. 

A2.3.  
Đánh giá bài thực 
hành số 5 

30% X 
CLO5 
CLO6 Sinh viên nộp bài thực hành. 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 

20% 
A3.1   
Đánh giá bài báo cáo 

100% X 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

Sinh viên nộp bài báo cáo 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO4 
CLO6 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi thực 
hành cuối kỳ 

b. Chính sách đối với học phần 
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SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 
chươ
ng/ 
chủ 
đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Bài 1: Khái quát chung về môn 
cầu lông 
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. 

0/5/10 CLO1 PLO4 
PLO5  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Bài1, 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 

2 

Bài 2: Những kỹ thuật cơ bản 
trong cầu lông 
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. 

0/5/10 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thực 
hành và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Bài 2,. 
– Tại lớp: 
+ Nghe, quan 
sát, trả lời câu 
hỏi. 
 
 

+ A1.1 
+ A2.1 
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3 

Bài 3: Giới thiệu sơ lược về luật 
cầu lông 
3.1. Kích thước sân bãi, cách tính 
điểm. 
3.2. Phương pháp tổ chức thi đấu. 

0/5/10 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thực 
hành và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Bài 3,. 
– Tại lớp: 
+ Nghe, quan 
sát, trả lời câu 
hỏi. 
 
 

+ A1.1 
 

4 

Bài 4: Thực hành 
4.1. Kỹ thuật di chuyển đơn 
bước, kỹ thuật di chuyển đa 
bước, kỹ thuật cầm vợt. 
4.2. Kỹ thuật giao cầu, kỹ thuật 
di chuyển nhận giao cầu. 
 

0/5/10 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thực 
hành và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Bài 3,. 
– Tại lớp: 
+ Nghe, quan 
sát, trả lời câu 
hỏi. 
 
 

+ A1.1 
 

5 

Bài 5: Thực hành 
5.1. Kỹ thuật di chuyển ngang 
sân, kỹ thuật di chuyển dọc sân. 
5.2. Kỹ thuật di chuyển đánh cầu 
trên lưới thuận và nghịch tay. 
 

0/5/10 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thực 
hành và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Bài 4,. 
– Tại lớp: 
+ Nghe, quan 
sát, trả lời câu 
hỏi. 
 
 

+ A1.1 
+A2.2 
 

6 

 
 
 

Tổng kết 

0/5/10 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thực 
hành và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
Ôn tập các kỹ 
thuật 
Thi kiểm tra 
cuối kì 
 

+ A1.1 
+A3.1 
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7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 
Nguyễn Văn Hồng ,Trần 
Việt Dũng 2008 Giáo trình Cầu Lông ĐHSP 

     

     

 Sách, giáo trình tham khảo 
     

     

     

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Phòng thực hành – – Bài 1-5 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp Không Hiếm khi Thỉnh thoảng Thường Tham gia 50% 
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tại lớp tham gia 
hoạt động 
gì tại lớp 

tham gia phát 
biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao.Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
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Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu 
chí                   

đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 

báo cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dung 

không 
phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phù hợp  
yêu cầu, 
hình ảnh 
và  giải 

thích chưa 
rõ ràng 

Nội dung phù hợp 
với yêu cầu. Sử 
dụng thuật ngữ 
đơn giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, đẹp. 

Nội dung 
phù hợp 
với yêu 
cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu.  Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu.  Hình 
ảnh minh 

họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 
và giải thích 
cụ thể hiểu 

biết trên 
video. 

50% 

Trình 
bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, 

không đủ 
số lượng 
theo quy 

định 

Slide trình 
bày với 
sốlượng 
phù hợp, 
sử dụngtừ 

ngữ và 
hình ảnh 
rõràng 

Slide trìnhbày với 
bố cục logic, rõ 

ràng, gồm 3 phần 
(introduction,body 

and conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 
cụclogic, rõ 
ràng,  gồm 
3 phần,  thể 

hiện sự 
thành thạo 
trongtrình 

bày 

Slide trình 
bàyvới bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 
phần. Thuật 

ngữ sử 
dụngđơn 

giản dễ hiểu. 
Thể hiện sự 

25% 



247 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

thành thạo 
trong trình 

bày và ngôn 
ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 

logic, 
vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phátâm 
không rõ, 
giọng nói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy 

đủ. Giọng 
nói nhỏ, 
phát âm 

còn một số 
từ không 

rõ, sử dụng 
thuật ngữ 
phức chưa 
có tương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình bày có 
bố cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng nói 

vừa phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời gian 

trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người nghe 
có thể hiểu và kịp 
theo dõi nội dung 

trình bày 

Phần trình 
bày ngắn 
gọn, dễ 
hiểu. Sử 
dụng các 
thuật ngữ 
đơn giản, 

dễ hiểu. Bố 
cục rõ ràng. 

Giọngnói 
rõ ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với 
người 
nghe. 

Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu 

loát. Thu hút 
sự chú ý của 

người 
nghe,tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và theo kịp 
tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(20) Học phần: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng Sản Việt Nam 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần  

- Tên Tiếng Việt: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

- Tên Tiếng Anh: National defense and security policies of the 
Communist Party of Viet Nam 

1.2. Mã học phần Z06001 

1.3. Loại học phần Bắt buộc 

1.4. Số tín chỉ 3 tín chỉ (45 tiết) 

1.5. Phân bố thời gian  

- Số tiết lý thuyết: 37 tiết lý thuyết 

- Số tiết bài tập và thảo luận: 8 tiết thảo luận 

- Số tiết thực hành/thí nghiệm:  

- Số tiết tự học: 90 tiết 

1.6. Điếu kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

1.7. Bộ môn/Khoa phụ trách giảng dạy Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng 
Khoa Chính trị - Quốc phòng 

2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần có 03 tín chỉ cung cấp cho sinh viên một số nội dung cơ bản về quan điểm 

của học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ 
quốc; và những vần đề cơ bản vể lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; chủ trương, đường 
lối của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; xây 
dựng thế trận chiến tranh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng; gắn kinh tế xã 
hội với quốc phòng an ninh và đối ngoại; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,  biên 
giới quốc gia; về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh 
quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nghiên cứu đường lối quốc phòng và an ninh của 
Đảng góp phần hình thành niềm tin khoa học, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và 
lý tưởng cho sinh viên; giúp sinh viên nâng cao ý thức trách nhiệm công dân đối với yêu 
cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

3. Mục tiêu học phần 
Bảng 3.1. Mục tiêu học phần (CO) 
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Ký hiệu  
mục tiêu học 

phần 
Nội dung mục tiêu học phần (CO) 

CO1 

- Nắm được những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm 
của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân và hình thái chiến tranh nhân dân bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

CO2 

- Thấy được tính tất yếu khách quan và những chủ trương của Đảng ta về 
thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an 
ninh và đối ngoại; bước đầu tìm hiểu về nghệ thuật đánh giặc của ông cha 
ta, nghệ thuật quân sự từ khi có Đảng lãnh đạo. 

CO3 

- Nắm được những yêu cầu đặt ra trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo, biên giới quốc gia; những vấn đề cơ bản trong xây dựng lực 
lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công 
nghiệp quốc phòng; những vấn đề cốt lõi trong bảo vệ an ninh quốc gia, 
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc. 

CO4 
- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng trong nghiên cứu, phân 
tích, tổng hợp của sinh viên trong quán triệt và thực hiện đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng và an ninh.  

CO5 
- Nâng cao khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm, tăng cường kỹ 
năng cho sinh viên trong thu - Biết tư duy sáng tạo, tin tưởng tuyệt đối vào 
vai trò lãnh đạo của Đảng, nhà nước 

CO6 
- Hình thành nền nếp sinh hoạt, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong quân 
sự trong học tập. 

CO7 

- Xây dựng lòng yêu nước; bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao cảnh 
giác cách mạng, tích cực phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” nội bộ, góp phần phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà 
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.  

CO8 
- Quán triệt sâu sắc và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và công tác 
quốc phòng, an ninh. 

CO9 
- Tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, sẵn sàng thực 
hiện các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) 
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Ký hiệu chuẩn 
đầu ra học phần Nội dung chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

Mối liên hệ 
giữa CO và 

CLO 

CLO1 

- Có hệ thống tri thức tương đối toàn diện về lý luận 
chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh về chiến 
tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; về quan điểm, 
đường lối của Đảng và Nhà nước có liên quan trực tiếp 
đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa 

CO1 
CO2 
CO3 

CLO2 

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, biết liên hệ, vận dụng 
chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc với 
tình hình thực tiễn gắn với trách nhiệm bản thân trong 
quá trình tu dưỡng, rèn luyện và tham gia các phong 
trào hành động cách mạng. 

CO4 
CO5 
CO6 

CLO3 

- Phát huy và đề cao trách nhiệm công dân, gương mẫu 
trong nhận thức và hành động, kiên quyết đấu tranh với 
những biểu hiện sai trái, lệch lạc; sắn sàng thực hiện 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. 

CO7 
CO8 
CO9 

5. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần vào việc đạt 
được các chuẩn đầu ra của CTĐT và các chỉ số đánh giá kết quả thực hiện 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định như sau: 

Bảng 5.1 Mối liên hệ giữa CLO và PLO 

PLO 
PLO1 PLO2 PLO… PLOn 

       

CLO1  I      

CLO2  I      

CLO3  I      

Học 
phần  

 I      

6. Đánh giá học phần 
Sinh viên đươc đánh giá kết quả học tập trên cơ sở điểm thành phần như sau: 
Bảng 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

Thành 
phần 

đánh giá 

Trọng 
số % 

CLO 
Hình thức 
kiểm tra – 
đánh giá 

Công 
cụ 

đánh 
giá 

Trọng số 
con % 

Lấy dữ 
liệu đo 
lượng 

mức độ 
đạt CLO 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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Đánh giá 
quá trình 50% 

CLO1 
 

Đánh giá trên 
lớp 

Điểm 
danh, 
thảo 
luận 

nhóm 

20%  

Làm bài kiểm 
tra trắc 
nghiệm 

thường xuyên 

Đề 
kiểm 

tra 
30%  

Đánh giá 
cuối kỳ 50% 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

Thi tự luận Đề thi   

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Bảng 7.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần 

Các nội 
dung cơ 
bản của 
bài học 

Số tiết 

CĐR của bài học 
(chương)/chủ đề 

Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động 
học 

của SV 
LT TH TT 

1 Chương 
1: Đối 

tượng và 
phương 

pháp 
nghiên 

cứu môn 
học 

 

2   Hiểu đối tượng, nhiệm 
vụ của môn học 

GDQPAN. Nhận thức 
đúng đắn về môn học 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

 

Thuyết 
trình,phát 
vấn, tình 
huống, 

làm việc 
nhóm 

- Chuẩn 
bị nội 
dung 

bài học 
- Nghe, 

ghi 
chép 

bài đầy 
đủ, trả 
lời câu 
hỏi của 

GV 

2 Chươn
g 2: Quan 
điểm cơ 
bản của 

CN Mác-
Lênin, tư 
tưởng Hồ 
Chí Minh 
về chiến 

4   - Hiểu đối tượng, 
nhiệm vụ của môn học 

GDQPAN; 
- SV hiểu rõ khái niệm, 

nguồn gốc, bản chất 
giai cấp, sức mạnh 

chiến đấu và nguyên 
tắc xây dựng quân đội 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

 

Thuyết 
trình, 
đàm 

thoại, 
tình 

huống, 
làm việc 

nhóm 

- Chuẩn 
bị nội 
dung 

bài học 
- Nghe, 

ghi 
chép 

bài đầy 
đủ, trả 
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tranh, 
quân đội 
và bảo vệ 
Tổ quốc 

 

- SV nắm vững tính tất 
yếu khách quan và lực 
lượng, phương thức, 

mục tiêu BVTQ 
XHCN 

- SV biết phân tích các 
nội dung của nguyên 

tắc. 
- SV Nắm vững sự cần 
thiết và mục tiêu (tổng 
quát và cụ thể) trong 

BVTQ. 

lời câu 
hỏi của 
giảng 
viên 

- thảo 
luận 

3 Chương 
3: Xây 

dựng nền 
quốc 

phòng 
toàn dân, 
an ninh 

nhân dân 
bảo vệ Tổ 
quốc Việt 
Nam xã 
hội chủ 
nghĩa 

4   - SV nắm được khái 
niệm, vị trí, đặc trưng 

của nền QPTD, ANND 
- SV hiểu được mục 
đích, nhiệm vụ, nội 
dung xây dựng tiềm 

lực QP, AN và thế trận 
QP, AN 

- SV biết liên hệ trách 
nhiệm của bản thân 

tham gia xây dựng nền 
QPTD, ANND 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

 

 - Chuẩn 
bị nội 
dung 

bài học 
- Nghe, 

ghi 
chép 

bài đầy 
đủ, trả 
lời câu 
hỏi của 

GV 

4 Chương 
4: Chiến 

tranh 
nhân dân 
bảo vệ Tổ 
quốc Việt 
Nam xã 
hội chủ 
nghĩa 

4   - SV hiểu khái niệm, 
biết nhận diện mục 

đích, đối tượng, tính 
chất, đặc điểm của 

chiến tranh nhân dân 
- SV nắm vững các 

quan điểm chỉ đạo của 
Đảng trong chiến tranh 
- SV biết các nội dung 
tổ chức lực lượng, thế 

trận trong thế trận 
chiến tranh nhân dân 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

 

 - Chuẩn 
bị nội 
dung 

bài học 
- Nghe, 

ghi 
chép 

bài đầy 
đủ, trả 
lời câu 
hỏi của 

GV 

5 Chương 
5: Xây 

dựng lực 
lượng vũ 

4   - SV thấy được những 
thuận lợi, khó khắn và 
nguyên tắc xây dựng 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

 - Chuẩn 
bị nội 
dung 
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trang 
nhân dân 
Việt Nam 

LLVTND hiện nay 
- SV nắm được những 
yêu cầu cụ thể trong 
xây dựng LLVTND 

hiện nay 
- SV hiểu được các 
biện pháp xây dựng 

LLVTND 
 

 bài học 
- Nghe, 

ghi 
chép 

bài đầy 
đủ, trả 
lời câu 
hỏi của 

GV 

6 Chương 
6: Kết 

hợp phát 
triển kinh 

tế - xã 
hội với 

tăng 
cường 

củng cố 
quốc 

phòng – 
an ninh 
và đối 
ngoại 

4   - SV thấy được tính tất 
yếu khách quan phải 

gắn kết chặt chẽ 
KT,XH với QP, AN và 

đối ngoại 
- SV nắm vững những 
nội dung chủ yếu thể 
hiện sự gắn kết chặt 

chẽ giữa KT, XH với 
QP, AN và đối ngoại ở 

nước ta hiện nay 
- SV biết các giải pháp 

chủ yếu gắn kết KT, 
XH với QP, AN và đối 

ngoại 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

 

 - Chuẩn 
bị nội 
dung 

bài học 
- Nghe, 

ghi 
chép 

bài đầy 
đủ, trả 
lời câu 
hỏi của 
giảng 
viên 

7 Chương 
7: Những 
vấn đề cơ 

bản về 
lịch sử 
nghệ 
thuật 

quân sự 
Việt Nam 

6   - SV nắm được những 
nét tiêu biểu trong 

nghệ thuật đánh giặc 
giữ nước của ông cha 

ta. 
- SV biết những nội 
dung cơ chủ yếu của 
nghệ thuật quân sự 

Việt Nam dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, nắm 
chắc nội dung chiến 

lược quân sự 
- SV thấy được những 
nội dung cần quán triệt 
và vận dụng hiện nay 
- Nêu bật được những 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

 

 - Chuẩn 
bị nội 
dung 

bài học 
- Nghe, 

ghi 
chép 

bài đầy 
đủ, trả 
lời câu 
hỏi của 
giảng 
viên 

- Thảo 
luận 
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nét tiêu biểu, đặc sắc, 
nhất là việc phát huy 
sức mạnh tổng hợp. 

- Khái quát các yếu tố 
hợp thành nghệ thuật 
quân sự, thấy được sự 
vận dụng chiến lược 
quân sự trước đây và 

hiện nay 

8 Chương 
8: Xây 

dựng và 
bảo vệ 

chủ 
quyền 

biển, đảo, 
biên giới 
quốc gia 

trong tình 
hình mới 

4   - SV nắm chắc các yếu 
tố cấu thành lãnh thổ 
quốc gia, chủ quyền 
lãnh thổ quốc gia và 

nội dung cần tập trung 
xây dựng và bảo vệ 

- SV nắm chắc các yếu 
tố cấu thành biên giới 
quốc gia và nội dung 

cần tập trung xây dựng 
và bảo vệ 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

 

 - Chuẩn 
bị nội 
dung 

bài học 
- Nghe, 

ghi 
chép 

bài đầy 
đủ, trả 
lời câu 
hỏi của 

GV 

9 Chương 
9: Xây 

dựng lực 
lượng 

dân quân 
tự vệ, lực 
lượng dự 
bị động 
viên và 

động viên 
quốc 

phòng 

6   - Nắm chắc nội dung 
biện pháp xây dựng LL 

DQTV 
- SV hiểu rõ vị trí, vai 

trò, cơ cấu tổ chức, 
hoạt động và biện pháp 

xây dựng lực lượng 
DBĐV. 

- SV hiểu được thực 
chất và nguyên tắc, 
yêu cầu đặt ra trong 

động viên công nghiệp 
quốc phòng 

- Nắm được vị trí, vai 
trò và nội dung xây 
dựng lực lượng dân 
DQTV và DBĐV. 

- Thấy rõ trách nhiệm 
của SV trong xây dựng 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

 

 - Chuẩn 
bị nội 
dung 

bài học 
- Nghe, 

ghi 
chép 

bài đầy 
đủ, trả 
lời câu 
hỏi của 

GV 
- Thảo 
luận 
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DQTV và DBĐV 

10 Chương 
10: Xây 

dựng 
phong 

trào toàn 
dân bảo 

vệ an 
ninh Tổ 

quốc 

4   - SV hiểu thực chất 
phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ 

quốc và tác dụng, đặc 
điểm của phong trào. 

- SV hiểu các nội dung 
xây dựng và biết 

phương pháp xây dựng 
phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ 

quốc. 
- Nêu bật sự cần thiết 
và nội dung chủ yếu 
của xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc 

- Gắn trách nhiệm của 
sinh viên trong các 

hoạt động cụ thể góp 
phần thực hiện phong 

trào. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

 

 - Chuẩn 
bị nội 
dung 

bài học 
- Nghe, 

ghi 
chép 

bài đầy 
đủ, trả 
lời câu 
hỏi của 

GV 
- Thảo 
luận 

11 Chương 
11: 

Những 
vấn đề cơ 

bản về 
bảo vệ an 
ninh quốc 

gia và 
bảo đảm 
trật tự, an 
toàn xã 

hội 

3   SV hiểu các khái niệm 
cơ bản và nắm vững 

các nội dung bảo vệ an 
ninh quốc gia, giữ gìn 
trật tự, an toàn xã hội -
> Nắm chắc nội dung 

giữ gìn TTATXH 
- SV biết thực trạng 
tình hình bảo vệ an 

ninh quốc gia, giữ gìn 
trật tự, an toàn xã hội -
> Nhìn nhận đúng tình 

hình 
- SV thấy được tính 

chất phức tạp của tình 
hình tác động đến bảo 
vệ an ninh quốc gia, 

giữ gìn trật tự, an toàn 
xã hội -> Dự báo đúng 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

 

 - Chuẩn 
bị nội 
dung 

bài học 
- Nghe, 

ghi 
chép 

bài đầy 
đủ, trả 
lời câu 
hỏi của 
giảng 
viên 
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tình hình 
- SV nắm vững nguyên 
tắc đánh giá và sự đan 

xen của đối tác, đối 
tượng hiện nay -> Xác 
định đúng đối tác, đối 

tượng 
- Nắm chắc quan điểm 

của Đảng, nhà nước 

8. Học liệu 
Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
xuất  
bản 

Tên sách, giáo trình, tên bài 
báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/nơi ban 

hành văn bản 

I Giáo trình chính    

[1] 
Huỳnh Kim Thủy 
Đỗ Thị Ngọc Qúy 

2020 
Tập bài giảng Đường lối quốc 
phòng và an ninh của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

Trường Đại học 
Kiên Giang 

II 
Sách, giáo trình tham 

khảo  
 

 

[2] Đào Huy Hiệp 2016 
Giáo trình giáo dục quốc 
phòng – an ninh tập 1 

Nhà xuất bản 
Giáo dục  

[3] 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 2019 

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

Nhà xuất bản 
Giáo dục  

[4] 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
2014 

Giải thích từ ngữ giáo dục 
quốc phòng - an ninh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục 

[5] 
Đảng Cộng sản Việt 

Nam 2016 
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII 

Văn phòng 
Trung ương 

Đảng 

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 
 

TT 
Nội dung tham 

khảo 
Link trang Web 

Ngày cập 
nhật 

1 
Bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo của Tổ 
quốc trong tình 

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tin-
tieu-diem/-

/asset_publisher/s5L7xhQiJeKe/content/bao-ve-
19/8/2019 
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hình mới chu-quyen-bien-ao-cua-t 

2 

4. Xây dựng lực 
lượng dân quân, tự 

vệ thực sự làm 
nòng cốt thực hiện 

nhiệm vụ quốc 
phòng, quân sự ở 

cơ sở 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-
phong-toan-dan/xay-dung-luc-luong-dan-quan-
tu-ve-thuc-su-lam-nong-cot-thuc-hien-nhiem-vu-

quoc-phong-quan-su-o-co-so-647489 

24/12/2020 

3 
5. Linh hoạt, sáng 
tạo lựa chọn cách 

đánh 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-
thuat-quan-su-vn/linh-hoat-sang-tao-lua-chon-

cach-danh-689910 
27/3/2022 

9.3. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 9.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

TT 

Tên giảng đường, phòng 
thí nghiệm, xưởng, cơ sở 

thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ thí nghiệm, 

thực hành Phục vụ cho 
nội dung Bài 
học/Chương Tên thiết bị, 

dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số lượng 

1 Giảng đường Nhà B (phòng 
chuyên dụng dành cho sinh 
viên học quốc phòng) 

Máy chiếu, Loa, 
Mic, Bảng, 
Phấn, Khăn lau 
bảng 

Mỗi thiết bị, 
dụng cụ một cái Toàn học phần 

10. Rubrics đánh giá học phần (nếu có) 
11. Thông tin về giảng viên phụ trách học phần 

STT Học hàm, học vị, họ và tên Email 
1 ThS. Huỳnh Kim Thủy hkthuy@vnkgu.edu.vn 

2 Cn. Đỗ Thị Ngọc Qúy dtnquy@vnkgu.edu.vn 

2 Cn. Huỳnh Ngọc Thúy hnthuy@vnkgu.edu.vn 

3 Cn. Nguyễn Tiến Dũng ntdung@vnkgu.edu.vn 

4 ThS. Lâm Đông Hồ ldho@vnkgu.edu.vn 
  



258 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

 (21) Học phần: Công tác quốc phòng và an ninh 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: Z06002 1.2. Tên học phần: Công tác quốc phòng 
và an ninh 

1.3. Ký hiệu học phần:… 1.4. Tên tiếng Anh: Security and Defense 
Tasks 

1.5. Số tín chỉ: 30 tiết  

1.6. Phân bố thời gian  
- Nghe giảng lý thuyết: 22 tiết  

-Thảo luận: 08 tiết  

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Huỳnh Kim Thủy 

Cn. Đỗ Thị Ngọc Qúy 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy ThS. Huỳnh Kim Thủy 
Cn. Đỗ Thị Ngọc Qúy 
Cn. Huỳnh Ngọc Thúy 
Cn. Nguyễn Quốc Tuấn Kiệt 
Cn. Lâm Đông Hồ 
Cn. Nguyễn Tiến Dũng 

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết:  

- Học phần học trước: Học phần 1: Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Nghiên cứu những quan điểm, có kiến thức cơ bản về nhiệm vụ, nội dung công tác 
quốc phòng, an ninh của Đảng hiện nay như: Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa 
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; 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; Phòng, chống vi phạm pháp luật về 
bảo vệ môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; 
Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; An toàn 
thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; An ninh phi truyền 
thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
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2.2.1. Về kiến thức 
Có kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước trong sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn 
lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. 
2.2.2. Về kỹ năng 
Nâng cao ý thức trong việc phòng chống vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn 
xã hội. 
2.2.3. Về thái độ 
Rèn  luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội; hình 
thành nếp sống có kỷ luật, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và xã hội. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Công tác quốc phòng và an ninh” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR 
học phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

CLO1 Biết được kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh của 
Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc 

CLO2 Có ý thức trong việc phòng chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi 
trường, trật tự an toàn giao thông. Phòng, chống một số loại tội phạm 
xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác 

CLO3 Tham gia phòng chống những vi phạm môi trường, trật tự an toàn giao 
thông, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của 
người khác 

CLO4 Tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

CLO5 Có ý thức tôn trọng pháp luật 

CLO6 Nhận thức và có trách nhiệm công dân, thực hiện nghiêm luật nghĩa 
vụ quân sự, nghĩa vụ công an 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
 I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
 R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 
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PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

CLO 1           

CLO 2           

CLO 3           

CLO 4           

CLO 5           

CLO6           

Tổng hợp           

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 

Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 
viên ở học phần 

Thành 
phần 

đánh giá 

Trọn
g số 

Bài đánh giá Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan đến 
CĐR nào 

ở bảng 
4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Đánh giá 
quá trình 30% 

- Chuyên cần 
 
- Chấp hành 
nội quy, quy 
định của 
Trường 
- Phát biểu, 
tương tác với 
giảng viên 

 
- 10% 
 
 
- 10% 
 
 
 
- 10% 

 CLO1, 2 

- Tham dự tổng 30 
tiết lý thuyết. 
- Không vi phạm 
bất kỳ hình thức 
nào khi học tập 
trung 
- GV đặt câu hỏi, 
tình huống gợi mở 
cho sinh viên trả 
lời 

Kiểm tra 
thường 
xuyên 

20% 
Đánh giá nội 
dung hoạt 
động, bài tập  

- 10% 
 
 
-10% 

 CLO1, 2 

- Hoạt động nhóm, 
tổ, tiểu đội 
- Làm bài tập cá 
nhân (bài viết/trắc 
nghiệm) trên lớp 

Đánh giá 
cuối kỳ 50% Bài thi cuối kỳ   

CLO1, 2, 
3, 4, 5, 6 

- Thi tự luận (60 
phút) 
- Bắt buộc dự thi 
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b. Chính sách đối với học phần 
Tham gia đầy đủ số tiết học của học phần thì được 10%/100% điểm 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội 
dung cơ 
bản của 
bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 

bảng 4.1 

Phương 
pháp giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV(*) 

Tên 
bài 
đán

h 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tuần 
1 

Chương 1: 
Phòng, 
chống 

chiến luộc 
“ DBHB”, 
BLLĐ của 

các thế 
lực thù 
địch đối 
với cách 

mạng Việt 
Nam 

4 LT 

- Có kiến 
thức cơ bản, 
hiểu 
- Rèn  luyện 
phẩm chất, 
bản lĩnh 
chính trị 
vững vàng, 
yêu nước, 
yêu Chủ 
nghĩa xã hội 

CLO1, 
2, 5, 6 

-  Phối hợp 
đa dạng PP 
thuyết 
trình, đàm 
thoại, thảo 
luận, liên 
hệ lý luận 
với thực 
tiễn 

Đọc trước 
tài liệu 
[1]: trang 
2 -> trang 
13 

 

Tuần 
2 

Chương 2: 
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 

6 LT 

- Có kiến 
thức cơ bản, 
hiểu 
- Rèn  luyện 
phẩm chất, 
bản lĩnh 
chính trị 
vững vàng, 
yêu nước, 
yêu Chủ 
nghĩa xã hội 

CLO1, 
2, 5, 6 

-  Phối hợp 
đa dạng PP 
thuyết 
trình, đàm 
thoại, thảo 
luận, liên 
hệ lý luận 
với thực 
tiễn 

Đọc trước 
tài liệu 
[1]: trang 
14 -> 
trang 126 
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mạng Việt 
Nam 

Tuần 
3 

Chương 3: 
Phòng, 

chống vi 
phạm 

pháp luật 
về bảo vệ 

môi 
trường;   

4 LT 

- Biết, có ý 
thức tham 
gia phòng 
chống những 
vi phạm môi 
trường 
- Nhận thức 
và có trách 
nhiệm công 
dân, tôn 
trọng pháp 
luật 

CLO1, 
2, 3, 4, 6 

-  Phối hợp 
đa dạng PP 
thuyết 
trình, đàm 
thoại, thảo 
luận, liên 
hệ lý luận 
với thực 
tiễn 

Đọc trước 
tài liệu 
[1]: trang 
27 -> 
trang 48 

 

Tuần 
4 

Chương 4: 
Phòng, 

chống vi 
phạm 

pháp luật 
về bảo 

đảm trật 
tự an toàn 

giao 
thông;  

4 LT 

- Biết, có ý 
thức, tham 
gia Phòng, 
chống vi 
phạm pháp 
luật về bảo 
đảm trật tự 
ATGT;  
- Nhận thức 
và có trách 
nhiệm công 
dân, tôn 
trọng pháp 
luật 

CLO1, 
2, 3, 4, 6 

-  Phối hợp 
đa dạng PP 
thuyết 
trình, đàm 
thoại, thảo 
luận, liên 
hệ lý luận 
với thực 
tiễn 

Đọc trước 
tài liệu 
[1]: trang 
49 -> 
trang 52 
 

 

Tuần 
5 

Chương 5: 
Phòng, 

chống một 
số loại tội 
phạm xâm 
hại danh 
dự, nhân 
phẩm của 

người 
khác 

4 LT 

- Biết, có ý 
thức, tham 
gia phòng, 
chống một số 
loại tội phạm 
xâm hại danh 
dự, nhân 
phẩm của 
người khác 
- Nhận thức 
và có trách 
nhiệm công 
dân, tôn 

CLO3, 
4, 5, 6 

-  Phối hợp 
đa dạng PP 
thuyết 
trình, đàm 
thoại, thảo 
luận, liên 
hệ lý luận 
với thực 
tiễn 

Đọc trước 
tài liệu 
[1]: trang 
53 -> 
trang 68 
Tài liệu 
[5] 
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trọng pháp 
luật 

Tuần 
6 

Chương 6: 
An toàn 
thông tin 
và phòng, 
chống vi 

phạm 
pháp luật 

trên 
không 
gian 

mạng;  

4 LT 

- Biết, có ý 
thức về An 
toàn thông 
tin và phòng, 
chống vi 
phạm pháp 
luật trên 
không gian 
mạng;  
- Nhận thức 
và có trách 
nhiệm công 
dân, tôn 
trọng pháp 
luật 

CLO3, 
4, 5, 6 

-  Phối hợp 
đa dạng PP 
thuyết 
trình, đàm 
thoại, thảo 
luận, liên 
hệ lý luận 
với thực 
tiễn 

Đọc trước 
tài liệu 
[1]: trang 
69 -> 
trang 90 
Tài liệu 
[4], [5] 

 

Tuần 
7 

Chương 7: 
An ninh 

phi truyền 
thống và 
các mối 

đe dọa an 
ninh phi 
truyền 

thống ở 
Việt Nam 

4 LT 

- Biết, có ý 
thức về An 
ninh phi 
truyền thống 
và các mối 
đe dọa an 
ninh phi 
truyền thống 
ở Việt Nam 
- Nhận thức 
và có trách 
nhiệm công 
dân, tôn 
trọng pháp 
luật 

CLO3, 
4, 5, 6 

-  Phối hợp 
đa dạng PP 
thuyết 
trình, đàm 
thoại, thảo 
luận, liên 
hệ lý luận 
với thực 
tiễn 

Đọc trước 
tài liệu 
[1]: trang 
91 -> 
trang 101 

 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Tập bài giảng chính 

[1] 
Huỳnh Kim Thủy 
Đỗ Thị Ngọc Qúy 

2020 
Tập bải giảng Công tác quốc 

phòng và an ninh 
Trường Đại học 

Kiên Giang 
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 Sách, giáo trình tham khảo 

[2] Đào Huy Hiệp 2016 
Giáo trình giáo dục quốc 

phòng – an ninh, tập 1 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 

[3] Phạm Quang Định 2005 
“Diễn biến hòa bình” và cuộc 
đấu tranh chống “DBHB” ở 

Việt Nam 
NXB QĐND  

[4] 
Học viện Cảnh sát 

nhân dân 2015 
Giáo trình Những vấn đề cơ 

bản về phòng, chống tội 
phạm sử dụng công nghệ cao 

 

[5] 
Quốc hội Nước 
Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa VN 
2018 Luật An ninh mạng  

[6] 
Quốc hội Nước 
Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa VN 
2018 

Luật Quốc phòng số 
22/2018/QH14  

 Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
Cuộc chiến chống biến 
đổi khí hậu: Trách 
nhiệm đối với tương lai 

https://baovemoitruong.org.vn/cuoc-
chien-chong-bien-doi-khi-hau-trach-

nhiem-doi-voi-tuong-lai/ 
26/12/2020 

2 
10 giải pháp bảo đảm 

trật tự an toàn giao 
thông 6 tháng cuối năm 

https://dangcongsan.vn/an-toan-giao-
thong/10-giai-phap-bao-dam-trat-tu-

an-toan-giao-thong-trong-6-thang-cuoi-
nam-558322.html 

02/7/2020 

3 

Phòng ngừa tội phạm 
xâm phạm danh dự, 
nhân phẩm của con 

người nhằm bảo đảm 
trật tự, an toàn xã hội 
theo tinh thần Hiến 

pháp 2013 

http://www.csnd.vn/Home/Nghien-cuu-
Trao-doi/5963/Phong-ngua-toi-pham-
xam-pham-danh-du-nhan-pham-cua-
con-nguoi-nham-bao-dam-trat-tu-an-

toan-xa-hoi-theo-tinh-than-Hien-phap-
2013 

5/3/2019 

4 
Bảo đảm an toàn thông 

tin trên không gian 
mạng 

http://cand.com.vn/Van-de-hom-nay-
thoi-su/Dam-bao-an-toan-thong-tin-

tren-khong-gian-mang-567838/ 
31/10/2019 

5 

1. Đấu tranh với 
các hoạt động lợi dụng 
vấn đề tôn giáo, chia rẽ 
khối đại đoàn kết dân 
tộc 

https://dangcongsan.vn/bao-ve-nen-
tang-tu-tuong-cua-dang/dau-tranh-voi-

cac-hoat-dong-loi-dung-van-de-ton-
giao-chia-re-khoi-dai-doan-ket-dan-

toc-556802.html 

12/6/2020 
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6 
2. Phòng chống 

« diễn biến hòa bình » 
trong tình hình mới 

https://baoquankhu7.vn/phong-chong-
dien-bien-hoa-binh-trong-tinh-hinh-

moi343412289?AspxAutoDetectCookie
Support=1 

22/2/2019 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 

Phòng chuyên 
dụng dành cho 
sinh viên học quốc 
phòng: phòng 207. 

- Máy chiếu  
- Loa – míc của phòng 
- Bảng 
- Phấn 
- Khăn lau bảng 

- 1 
- 1 
- 1 
- 1 hộp 
- 1 

Chương 1 đến chương 
7 

2 

Phòng chuyên 
dụng dành cho 
sinh viên học quốc 
phòng: phòng 307. 

- Máy chiếu 
- Loa – míc của phòng 
- Bảng 
- Phấn 
- Khăn lau bảng 

- 1 
- 1 
- 1 
- 1 hộp 
- 1 

Chương 1 đến chương 
7 

3 

Phòng chuyên 
dụng dành cho 
sinh viên học quốc 
phòng: phòng 311. 

- Máy chiếu 
- Loa – míc của phòng 
- Bảng 
- Phấn 
- Khăn lau bảng 

- 1 
- 1 
- 1 
- 1 hộp 
- 1 

Chương 1 đến chương 
7 

9. Holistic Rubric đánh giá làm việc nhóm qua bài tập lớn (dự án) 
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(22) Học phần: Quân sự chung 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: Z06003 1.2. Tên học phần: Quân sự chung 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: General militarry  

1.5. Số tín chỉ: Tương đương 02 TC 

1.6. Phân bố thời gian:    
- Lý thuyết:     14 tiết 

- Thực hành: 16 tiết 

- Tự học:       60 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần:  

- Giảng viên phụ trách chính:   Lâm Đông Hồ 
Nguyễn Tiến Dũng 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Đỗ Thị Ngọc Qúy 
Huỳnh Ngọc Thúy 
Nguyễn Quốc Tuấn Kiệt 

1.8. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng 
Cộng sản Việt Nam; Công tác quốc phòng 
và an ninh 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

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; nền 
nếp chính quy của một người quân nhân. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nền nếp chính quy của Quân đội 
nhân dân Việt Nam; các chế độ sinh hoạt trong ngày, trong tuần;sử dụng bản đồ quân sự: 
phòng tránh địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; thực hiện thành thạo các động tác 
đội ngũ từng người có súng và điều lệnh đội ngũ đơn vị. 
2.2.2. Về kỹ năng: 

Rèn luyện người học có kỹ năng tính toán, phân tích tác động của môi trường, địa 
hình, biết vận dụng trong cuộc sống và các tình huống xảy ra. 
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Bồi dưỡng tính học hỏi, sáng tạo, nghiên cứu tiếp cận khoa học kỹ thuật; vận dụng 
được nền nếp, bản đồ, phòng tráng vũ khí công nghệ cao, thực hiện cơ bản các động tác 
điều lệnh trong cuộc sống, học tập, công tác. 
2.2.3. Về thái độ 

- Tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, nghiêm túc, ý thức tổ chứckỉ luật cao, tự giác 
chấp hành điều lệnh và các nội quy của nhà trường. 

- Tin tưởng 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. 

- Tin tưởng vào vũ khí trang bị quốc phòng, sẵn sàng tham gia vào công tác bảo vệ an 
ninh Tổ quốc. 

- 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. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Quân sự chung” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR  
học phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

CLO1 
Hiểu được về nền nếp chính quy, chế độ sinh hoạt, truyền thống, 
bản đồ, vũ khí công nghệ cao, thực hành động tác trong thời gian 
quy định.   

CLO2 
Áp dụng được nền nếp chính quy, chế độ sinh hoạt, truyền thống, 
bản đồ, vũ khí công nghệ cao, thực hành động tác trong thời gian 
quy định. 

CLO3 
Đề xuất được về chế độ nền nếp chính quy, chế độ sinh hoạt, 
truyền thống, bản đồ, vũ khí công nghệ cao, thực hành động tác 
trong thời gian quy định. 

CLO4 
Sử dụng thông thạo và thực hành các động tác thuần thục và sử 
dụng trong các tình huống thực tế. 

CLO5 Làm việc theo nhóm tích cực và hiệu quả. 
4. Mối liên hệ giữa CĐR học phần (CLO) với CĐR chương trình đào tạo (PLO)  

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
 I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
 R (Reinforced ) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 
đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
 A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được 
thu thập minh chứng để đánh giá CĐR CTĐT. 
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Bảng 4.1.Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO) 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
CLO 1    I       

CLO 2     R      

CLO 3     M      

CLO 4  R   R      

CLO 5  R  R   M    

Tổng hợp HP  R  R M  M    

5. Đánh giá HP 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của học phần 

Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh 
viên ở học phần 

Thành 
phần 
đánh 
giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Lquan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn  
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

30% 

A1.1. Chuyên 
cần 10%  CLO1 

Tham gia từ 80% 
đến 100% số tiết học 

trên lớp 

A1.2. Chấp 
hành nghiêm 
kỷ luật, nội 
quy 

10%  CLO 1 
Không vi phạm bất 

kỳ hình thức nào khi 
học tập trung 

A1.3. Phát 
biểu, tương tác 
với Giảng viên 

10%  
CLO 
2,3,4 

GV ra câu hỏi hoặc 
tình huống gợi mở 

cho sinh viên trả lời 

A2. KT 
thường 
xuyên 

20% 
Chương: 
3,4,5,6 

 
 

 CLO 
2,3,4 

Tự luận/ Lý thuyết, 
Thực hành 

A3. 
Đánh 
giá 

cuối kỳ 

50% 
Bài thi kiểm 
tra cuối kỳ 

  CLO 3 
CLO 4 
CLO 5 

Vấn đáp 
Thực hành 

b. Chính sách đối với học phần 
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SV nghỉ 1 tiết trừ 0,5điểm, nếu có đơn xin nghỉ (lý do chính đáng) xác nhận Lãnh đạo 
khoa thì không bị trừ số điểm này; nghỉ >20% số tiết (6 tiết)sẽ không được điểm chuyên 
cần (10%). 
6.Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của HP 

Tiết/ 
Buổi 
(5tiết

) 

Các nội dung 
cơ bản của bài 
học (chương) 

(đến 3 số) 

Số tiết 
(LT/TH

/TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ đề 

Lquan 
đến CĐR 

nào ở 
bảng 4.1 

PP 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động 
học 
của 

SV(*) 

Tên 
bàiđán
h giá 
(ở cột 
3 bảng 

5.1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 CHƯƠNG 1: 
Chế độ sinh 
hoạt, học tập, 
công tác trong 
ngày, trong 
tuần 
1.1. Chế độ 
sinh hoạt, học 
tập, công tác 
trong ngày 
1.2. Chế độ 
sinh hoạt, học 
tập, công tác 
trong tuần 

LT:2 1.1. Nghe, 
hiểu được 
các chế độ 
sinh hoạt 
1.2. Sử 
dụng, thực 
hiện được 
các chế độ 
sinh hoạt 

CLO 1,2 - GV sử 
dụng tài 
liệu [1] 

 

- Đọc 
trước 
nội 

dung 
tài 

liệu 
[1] 

 

CHƯƠNG 2: 
Các chế độ nền 
nếp chính quy, 
bố trí trật tự nội 
vụ trong doanh 
trại 
2.1. Tầm quan 
trọng của việc 
thực hiện chức 
trách mối quan 
hệ, lễ tiết tác 
phong quân 
nhân 
2.2. Lễ tiết tác 

LT:2 2.1. Nghe, 
hiểu được 
các chế độ 
sinh hoạt 
2.2. Sử 
dụng, thực 
hiện được 
các chế độ 
sinh hoạt 

CLO 1,2 
 
 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1] 

- Đọc 
trước 
nội 

dung 
tài 

liệu 
[1] 
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phong quân 
nhân 
2.3. Trách 
nhiệm của quân 
nhân trong việc 
thực hiện quy 
định chức trách 
mối quan hệ, lễ 
tiết tác phong 
quân nhân. 

CHƯƠNG 3: 
Hiểu biết chung 
về các quân, 
binh chủng 
trong quân đội 
3.1. Giới thiệu 
chung về tổ 
chức lực lượng 
các quân, binh 
chủng 

LT:1 3.1. Nghe, 
biết được 
tổ chức lực 
lượng trong 
QĐNDVN 

CLO 
2,3,4 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1] 

- Đọc 
trước 
nội 

dung 
tài 

liệu 
[1] 

 

2 CHƯƠNG 3: 
Hiểu biết chung 
về các quân, 
binh chủng 
trong quân đội 
3.2. Lịch sử, 
truyền thống 
quân, binh 
chủng 

LT:3 3.2. Hiểu 
được 
truyền 
thống 
QĐNDVN 

CLO 
2,3,4 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1] 

- Đọc 
trước 
nội 

dung 
tài 

liệu 
[1] 

 

CHƯƠNG 4: 
Điều lệnh đội 
ngũ từng người 
có súng 
4.1. Động tác 
khám súng và 
khám súng 
xong súng tiểu 
liên (ở tư thế 
mang súng) 

LT:2 4.1. Hiểu, 
biết được ý 
nghĩa từng 
động tác. 
 

CLO 
3,4,5 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1] 

- Đọc 
trước 
nội 

dung 
tài 

liệu 
[1] 

 

3 CHƯƠNG 4: TH:2 4.2. Thực CLO - GV sử - Đọc  
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Điều lệnh đội 
ngũ từng người 
có súng 
4.2. Động tác 
nghiêm, nghỉ 
4.3. Động tác 
quay tại chỗ 
4.4. Chào tại 
chổ có súng 

hiện được 
động tác 
4.3. Tổ, 
tiểu đội 
thực hiện 
được động 
tác. 

3,4,5 dụng tài 
liệu [1] 

trước 
nội 

dung 
tài 

liệu 
[1] 

CHƯƠNG 5: 
Điều lệnh đội 
ngũ đơn vị 
5.1. Đội hình 
tiểu đội hàng 
ngang 

TH:3 5.1. Hiểu, 
biết được ý 
nghĩa từng 
động tác. 

CLO 
3,4,5 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1] 

- Đọc 
trước 
nội 

dung 
tài 

liệu 
[1] 

 

4 CHƯƠNG 5: 
Điều lệnh đội 
ngũ đơn vị 
5.2. Đội hình 
tiểu đội hàng 
dọc 

TH:1 5.2. Thực 
hiện được 
động tác 
5.3. Tổ, 
tiểu đội 
thực hiện 
được động 
tác. 

CLO 
3,4,5 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1] 

- Đọc 
trước 
nội 

dung 
tài 

liệu 
[1] 

 

CHƯƠNG 6: 
Hiểu biết chung 
về bản đồ địa 
hình quân sự 
6.1. Bản đồ 
6.2. Sử dụng 
bản đồ 

LT:2 
TH:2 

6.1. Biết 
bản đồ và 
các loại 
bản đồ 
6.2. Sử 
dụng được 
bản đồ 

CLO 
3,4,5 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1] 

- Đọc 
trước 
nội 

dung 
tài 

liệu 
[1] 

 

5 CHƯƠNG 7: 
Phòng tránh 
địch tiến công 
hỏa lực bằng vũ 
khí công nghệ 
cao 
7.1. Khái niệm, 
đặc điểm, thủ 
đoạn đánh phá 

LT:2 
TH:2 

7.1. Biết 
được một 
số loại vũ 
khí công 
nghệ cao 
7.2. Sừ 
dụng cách 
phòng 
tránh của 

CLO 
3,4,5 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1] 

- Đọc 
trước 
nội 

dung 
tài 

liệu 
[1] 
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và khả năng sử 
dụng vũ khí 
công nghệ cao 
của địch trong 
chiến tranh 
7.2. Một số 
biện pháp 
phòng chống 
địch tiến công 
hoả lực bằng vũ 
khí công nghệ 
cao 

vũ kh1i 
công nghệ 
cao 

CHƯƠNG 8: 
Ba môn quân 
sự phối hợp 
8.1. Điều lệ 
chung 

LT:1 8.1. Biết 
được một 
số điêu lệ 
trong thi 
đấu 

CLO 
2,4,5 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1] 

- Đọc 
trước 
nội 

dung 
tài 

liệu 
[1] 

 

6 CHƯƠNG 8: 
Ba môn quân 
sự phối hợp 
8.2. Quy tắc thi 
đấu 

LT:1 
TH:4 

8.2. Vận 
dụng được 
trong quá 
trình thi 
đấu 

CLO 
2,4,5 

- GV sử 
dụng tài 
liệu [1] 

- Đọc 
trước 
nội 

dung 
tài 

liệu 
[1] 

 

(*) Ghi chú: 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để 
đạt CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án …); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…). 

7. Học liệu: 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

T
T Tên tác giả 

Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Bài giảng chính 
1 Lâm Đông Hồ 2021 Tâp bài giảng Trường Đại học         
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Nguyễn Tiến Dũng Quân sự chung Kiên Giang 

Sách, giáo trình tham khảo 

2 
Bộ Tổng tham 

mưuBộ quốc phòng 2011 
Điều lệnh đội ngũ 

Quân đội nhân dân 
Việt Nam 

Quân đội Nhân dân 
Việt Nam 

3 
Vụ Giáo dục quốc 
phòng,Bộ GD&ĐT 2013 

Giáo trình Giáo dục 
Quốc phòng-An 

ninh(Tập 1,2) 
Giáo dục Việt Nam 

4 
Bộ Tổng tham 

mưuBộ quốc phòng 2014 
Huấn luyện Điều lệnh 

Đội ngũ 
Quân đội Nhân dân 

Việt Nam 

5 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 2015 
Giáo trình Điều lệnh 

quản lý bộ đội và Điều 
lệnh đội ngũ 

Giáo dục Việt Nam 

6 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 2015 
Giáo trình Hiểu biết 
chung về Quân, Binh 

chủng 
Giáo dục Việt Nam 

7 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
2015 Giáo trình Địa hình 

quân sự 
Giáo dục Việt Nam 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT 
Nội dung tham 

khảo 
Link trang web 

Ngày cập 
nhật 

1 

Chủ động, nhạy 
bén trong tham 
mưu, chỉ đạo 

Chiến dịch “Hà 
Nội-Điện Biên 

Phủ trên không” 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-
ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/chu-dong-nhay-
ben-trong-tham-muu-chi-dao-chien-dich-ha-
noi-dien-bien-phu-tren-khong-633583 31/8/2020 

2 
Nắm "thóp" máy 
bay B-52 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-
ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/nam-thop-may-
bay-b-52-606473 

28/12/2019 

3 

Chiến tranh công 
nghệ cao - vấn đề 
đặt ra đối với Bộ 
đội Phòng không-
Không quân 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-
ninh/xay-dung-quan-doi/chien-tranh-cong-
nghe-cao-van-de-dat-ra-doi-voi-bo-doi-
phong-khong-khong-quan-552262 

18/10/2018 

8.Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy:  
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

TT Tên giảng Danh mục trang thiết bị, phần Phục vụ cho nội dung 
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đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

mềm chính phục vụ TN,TH Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng 
cụ, phần mềm,… 

Số lượng 

1 Phòng chuyên 
dụng giảng dạy 

GDQPAN 

Giáo án PowerPoint, 
Laptop, máy chiếu, 
loa, miro, tranh ảnh, 
tập bài giảng 

1 Chương 1 

2 1 Chương 2 

3 1 Chương 3 

4 Sân trường 
Súng AK, Súng CKC 
Súng B41 
Còi, tập bài giảng 

AK 8 khẩu 
CKC 8 khẩu 
B41 4 khẩu 

Chương 4 

5 Sân trường Còi 1 Chương 5 

6 

Phòng chuyên 
dụng giảng dạy 
GDQPAN, Sân 

trường 

Giáo án PowerPoint, 
Laptop, máy chiếu, 
loa, miro, tranh ảnh, 
tập bài giảng, bản đồ, 
ống nhòm, la bàn, 
thước, dây chỉ, bút 
chì 

1 Chương 6 

7 

Phòng chuyên 
dụng giảng dạy 
GDQPAN, Sân 

trường 

Giáo án PowerPoint, 
Laptop, máy chiếu, 
loa, miro, tranh ảnh, 
tập bài giảng, video 

1 Chương 7 

8 Thao trường 
Súng AK, Súng CKC 
Cờ, còi, đồng hồ bấm 
giờ, tập bài giảng 

Súng mỗi 
loại 8 khẩu Chương 8 

9. Holistic Rubric đánh giá làm việc nhóm qua bài tập lớn (dự án)  
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(23) Học phần: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 

 
1. Thông tin chung về học phần: 

1.1. Mã học phần: Z06004 1.2.Tên học phần: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và 
chiến thuật 

1.4 Ký hiệu học phần:  1.3 Tên tiếng Anh:  

1.5 Số tín chỉ:  60 tiết (tương đương 4 TC) 

1.6 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     4 tiết 

- Thực hành 56 tiết 

- Tự học:       120 tiết 

1.7 Giảng viên phụ trách học phần:  

- Giảng viên phụ trách chính:   Cn. Huỳnh Ngọc Thúy 
Cn. Nguyễn Quốc Tuấn Kiệt 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Cn. Lâm Đông Hồ 
Cn. Đỗ Thị Ngọc Quý 
Cn. Nguyễn Tiến Dũng 

1.8 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết:  

- Học phần học trước: Đường lối Quốc phòng và An ninh của Đảng Cộng sản 
Việt Nam; Công tác Quốc phòng và An ninh; Quân sự 
chung 

- Học phần song hành:  

2. Mục tiêu HP 
2.1. Mục tiêu chung 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nền quốc phòng toàn dân, an ninh 
nhân dân; thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng 
người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử súng tiểu 
liên AK, lựu đạn; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; 
sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc. 

2.2. Mục tiêu HP cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng 

người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử súng tiểu 
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liên AK, lựu đạn. 
- Nắm được tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. 
- Nắm được nguyên tắc chung, nguyên tắc từng vấn đề huấn luyện trong từng người 

trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự. 
- Nắm được nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc từng vấn đề huấn luyện trong từng người 

làm nhiệm vụ canh gác 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Thực hiện được kỹ thuật cơ bản, tư thế động tác trong bắn súng tiểu liên AK. 
- Thực hiện được động tác ném lựu đạn bài 1. 
- Vận dụng các tư thế vận động trên chiến trường trong thực hiện nhiệm vụ từng 

người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự. 
- Mưu trí thực hiện nhiệm vụ từng người làm nhiệm vụ canh gác. 
2.2.3. Về thái độ 
- Người học xác định được trách nhiệm học tập, có thái độ đúng đắn và nghiêm túc 

khi học tập về Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật. 
- Người học 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 
- Rèn luyện đượctác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ 

luật cao, tự giác chấp hanh điều lệnh và các nội quy của nhà trường 
- Cóniềm 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 
- Biết được nghĩa vụ, trách nhiệm của người thanh niên – sinh viên tham gia và các 

hoạt động quốc phòng – an ninh ở nhà trường và địa phương, chủ động lựa chọn nghề 
nghiệp trong tương lai. 
3. Chuẩn đầu ra của HP “Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của HP 
Sau khi học xong học phần, SV có khả năng: 

Ký hiệu 
CĐR  HP 

Nội dung CĐR HP (CLO) 
 

CLO1 Thực hiện được kỹ thuật cơ bản, tư thế động tác trong bắn súng tiểu liên AK. 

CLO2 
Nắm được tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. 
Thực hiện được động tác ném lựu đạn bài 1. 

CLO3 
Nắm được nguyên tắc chung, nguyên tắc từng vấn đề huấn luyện, vận dụng các tư 
thế vận động trên chiến trường trong thực hiện nhiệm vụ từng người trong chiến 
đấu tiến công. 

CLO4 
Nắm được nguyên tắc chung, nguyên tắc từng vấn đề huấn luyện, vận dụng các tư 
thế vận động trên chiến trường trong thực hiện nhiệm vụ từng người trong chiến 
đấu phòng ngự. 
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CLO5 
Nắm được nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc từng vấn đề huấn luyện, mưu trí thực 
hiện nhiệm vụ từng người làm nhiệm vụ canh gác. 

 
4. Mối liên hệ giữa CĐR HP (CLO) với CĐR CTĐT (PLO)  

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
 I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
 R (Reinforced ) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 
đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
 A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được 
thu thập minh chứng để đánh giá CĐR CTĐT. 

Bảng 4.1.Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO) 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

CLO 1           

CLO 2           

CLO 3           

CLO 4           

CLO 5           

Tổng hợp học 
phần           

5. Đánh giá học phần 
5.1.Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của học phần 

Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV 
ở HP 

Thành phần 
đánh giá 

Trọng 
số 

Bài đánh giá 
Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh dấu 
X nếu có) 

Lquan 
đến CĐR 

nào ở 
bảng 4.1 

HD PP đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chuyên cần 30% 

Chấp hành nghiêm 
kỷ luật, nội quy, 
quy định của lớp 
học, nhà trường. 

10% CLO 1, 2, 
3, 4, 5  

Không vi phạm bất kỳ 
nội dung nào đã được 
sinh hoạt, quy định, nội 
dung bổ sung trong quá 
trình học tập, sinh hoạt 
trong suốt thời gian học 
tập. 

Tham gia 100% 10% Không vắng bất kỳ 
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thời gian học trên 
lớp. 

buổi học nào trừ trường 
hợp bất khả kháng 
được phê duyệt của 
lãnh đạo khoa. 

Tương tác tốt với 
giảng viên 10% 

- Xung phong phát biểu 
phát triển bài học, trả 
lời câu hỏi giảng viên 
đặt ra,… 
- Xung phong thực 
hiện động tác mẫu, làm 
mẫu,… hỗ trợ giảng 
viên trong quá trình 
học tập. 

Kiểm tra 
giữa kỳ 

20% 
Đánh giá nội dung 

thực hành 
  

CLO 1 
CLO 2 

Kiểm tra nội dung thực 
hành kỹ thuật bắn súng 
tiểu liên AK hoặc ném 
lựu đạn xa đúng hướng 
bài 1 

Đánh giá 
cuối kỳ 50% 

Bài kiểm tra cuối 
kỳ: Thi tổng hợp 

tất cả các nội dung 
đã học tập 

  

CLO 1 
CLO 2 
CLO 3 
CLO 4 
CLO5 

Thi thực hành, bắt buộc 
dự thi 

5.2. Chính sách đối với HP 
- SV tham dự 100% số tiết HP đạt 10% điểm chuyên cần. 
- Sinh viên tham dự từ dưới 100% đến 80% trên tổng số tiết HP: 
+ Được sự phê duyệt của Lãnh đạo Khoa không đạt 10% điểm chuyên cần; 
+ Không được sự phê duyệt của Lãnh đạo khoa không đạt điểm chuyên cần (30%), 

không được kiểm tra giữa kỳ (20%). 
6.Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của HP theo tuần 

Tuần/ 
Buổi 

(5 
tiết/b) 

Các nội dung 
cơ bản của 

bài học 
(chương) (đến 

3 số) 

Số tiết 
(LT/T
H/TT) 

CĐR của bài học 
(chương)/ chủ đề 

Lquan 
đến 

CĐR 
nào ở 

bảng 4.1 

PP giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt 
động 

học của 
SV(*) 

Tên bài 
đánh giá 
(ở cột 3 
bảng 6.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Chương 1: Kỹ 2LT 1.1. Ngắm bắn,  - GV sử dụng Đọc  
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thuật bắn súng 
tiểu liên AK 
 

3TH cách chọn thước 
ngắm, điểm ngắm 
1.2.Động tác bắn 
tại chỗ của súng 
tiểu liên AK 

tài liệu, làm 
mẫu (đội mẫu) 
để hướng dẫn 

trước nội 
dung 

2 

Chương 1: Kỹ 
thuật bắn súng 
tiểu liên AK 
 

5TH 
1.2.Động tác bắn 
tại chỗ của súng 
tiểu liên AK 

 

- GV sử dụng 
tài liệu, làm 

mẫu (đội mẫu) 
để hướng dẫn 

Ôn lại 
nội dung 
đã học, 

đọc 
trước nội 

dung 

 

3 
Chương 1: Kỹ 
thuật bắn súng 
tiểu liên AK 

5TH 
1.2.Động tác bắn 
tại chỗ của súng 
tiểu liên AK 

 

- GV sử dụng 
tài liệu, làm 

mẫu (đội mẫu) 
để hướng dẫn 

Ôn lại 
nội dung 
đã học, 

đọc 
trước nội 

dung 

 

4 

Chương 1: Kỹ 
thuật bắn súng 
tiểu liên AK 
 

5TH 

1.3. Tập ngắm bia 
chỉ đỏ, ngắm chụm, 
ngắm trúng chụm 
 

 

- GV sử dụng 
tài liệu, làm 

mẫu (đội mẫu) 
để hướng dẫn 

Ôn lại 
nội dung 
đã học, 

đọc 
trước nội 

dung 

 

5 

Chương 1: Kỹ 
thuật bắn súng 
tiểu liên AK 

4TH 

1.4. Giới thiệu điều 
kiện bắn súng tiểu 
liên AK bài 1 
1.5. Kết luận 

 

- GV sử dụng 
tài liệu [1], 

làm mẫu (đội 
mẫu) để hướng 

dẫn 
 

Ôn lại 
nội dung 
đã học, 

đọc 
trước nội 

dung 
 

 
Chương 2: 
Tính năng, cấu 
tạo và cách sử 
dụng một số 
loại lựu đạn 
thường dùng. 
Ném lựu đạn 
bài 1 

1LT 
2.1. Binh khí lựu 
đạn F1, LĐ-01 việt 
nam 

6 

Chương 2: 
Tính năng, cấu 
tạo và cách sử 
dụng một số 

1LT 
2.1. Binh khí lựu 
đạn F1, LĐ-01 việt 
nam  

- GV sử dụng 
tài liệu [1], 

làm mẫu (đội 
mẫu) để hướng 

Ôn lại 
nội dung 
đã học, 

đọc 

 

4TH 2.2. Động tác ném 
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loại lựu đạn 
thường dùng. 
Ném lựu đạn 
bài 1 

lựu đạn dẫn trước nội 
dung 

7 

Chương 2: 
Tính năng, cấu 
tạo và cách sử 
dụng một số 
loại lựu đạn 
thường dùng. 
Ném lựu đạn 
bài 1 

2TH 
2.3 Giới thiệu điều 
kiện ném lựu đạn 
bài 1b 

 

- GV sử dụng 
tài liệu [1], 

làm mẫu (đội 
mẫu) để hướng 

dẫn 

Ôn lại 
nội dung 
đã học, 

đọc 
trước nội 

dung 

 

Chương 3: 
Từng người 
trong chiến 
đấu tiến công 

3TH 
3.1. Khái quát 
chung 

8 

Chương 3: 
Từng người 
trong chiến 
đấu tiến công 

5TH 

3.2 Nhiệm vụ, yêu 
cầu chiến thuật 
3.3 Hành động sau 
khi nhận nhiệm vụ 

 

- GV sử dụng 
tài liệu, làm 

mẫu (đội mẫu) 
để hướng dẫn 

Ôn lại 
nội dung 
đã học, 

đọc 
trước nội 

dung 

 

9 

Chương 3: 
Từng người 
trong chiến 
đấu tiến công 

5TH 

3.3 Hành động sau 
khi nhận nhiệm vụ 
3.4 Thực hành 
chiến đấu 

 

- GV sử dụng 
tài liệu [1], 

làm mẫu (đội 
mẫu) để hướng 

dẫn 

Ôn lại 
nội dung 
đã học, 

đọc 
trước nội 

dung 

 

10 

Chương 3: 
Từng người 
trong chiến 
đấu tiến công 

3TH 
3.5 Hành động khi 
chiếm được mục 
tiêu 

 

- GV sử dụng 
tài liệu [1], 

làm mẫu (đội 
mẫu) để hướng 

dẫn 

Ôn lại 
nội dung 
đã học, 

đọc 
trước nội 

dung 

 
Chương 4: 
Từng người 
trong chiến 
đấu phòng ngự 

2TH 
4.1 Khái quát 
chung 

11 
Chương 4: 
Từng người 
trong chiến 

5TH 
4.1 Khái quát 
chung 
4.2 Thực hành 

 
- GV sử dụng 

tài liệu [1], 
làm mẫu (đội 

Ôn lại 
nội dung 
đã học, 
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đấu phòng ngự chiến đấu mẫu) để hướng 
dẫn 

đọc 
trước nội 

dung 

12 

Chương 4: 
Từng người 
trong chiến 
đấu phòng ngự 

1TH 
4.2 Thực hành 
chiến đấu 

 

- GV sử dụng 
tài liệu [1], 

làm mẫu (đội 
mẫu) để hướng 

dẫn 
 

Ôn lại 
nội dung 
đã học, 

đọc 
trước nội 

dung 
 

 Chương 5: 
Từng người 
làm nhiệm vụ 
canh gác (cảnh 
giới) 

4TH 

5.1 Khái quát 
chung 
5.2 Hành động của 
chiến sĩ sau khi 
nhận nhiệm vụ 
5.3 Hành động của 
chiến sĩ thực hành 
canh gác 
5.4 Hành động của 
chiến sĩ khi hoàn 
thành nhiệm vụ 
5.5 Kết luận 

Theo 
lịch thi 

THI KẾT 
THÚC HỌC 

PHẦN 
      

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Tập bài giảng chính 

1 
Huỳnh Ngọc Thúy 
Nguyễn Quốc Tuấn Kiệt 

2021 
Tập bài giảng Kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh và chiến thuật 
Trường Đại học  

Kiên Giang 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Cục Quân huấn, BTTM 2003 
Sách dạy sử dụng súng tiểu 
liên AK NXB Quân đội nhân dân 

2 Cục Quân huấn, BTTM 2009 Sách dạy sử dụng lựu đạn NXB Quân đội nhân dân 

3 Cục Quân huấn, BTTM 2012 
Giáo án huấn luyện kỹ thật 
chiến đấu bộ binh - Tập 1 

NXB Quân đội nhân dân 
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4 
Cục Quân huấn, BTTM 

2013 
Giáo án huấn luyện kỹ thật 
chiến đấu bộ binh - Tập 4 

NXB Quân đội nhân dân 

5 
Cục Quân huấn, BTTM 

2014 
Giáo trình kiểm ta kỹ thuật 
chiến đấu bộ binh 

NXB Quân đội nhân dân 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học HP 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập 
nhật 

1 
3. Tàu Hải quân Việt Nam 
tham gia Duyệt binh tàu quốc 
tế tại Langkawi 

https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/tau-hai-
quan-viet-nam-tham-gia-duyet-binh-tau-

quoc-te-tai-langkawi-502765 
23/3/2017 

2 

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương, nâng cao sức mạnh 
quân đội, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ 

https://www.qdnd.vn/thuc-hien-hieu-qua-
nghi-quyet-trung-uong-iv-khoa-xii-cua-

dang/tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-nang-
cao-suc-manh-quan-doi-dap-ung-yeu-cau-

nhiem-vu-587821 

08/8/2019 

3 
5. Chủ động cải tiến, hiện 
đại hóa vũ khí, khí tài đặc 
chủng 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-
ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-cai-tien-

hien-dai-hoa-vu-khi-khi-tai-dac-chung-
648202 

02/01/2021 

4 
6. Khắc phục khó khăn, tạo 
chuyển biến vững chắc về 
chất lượng huấn luyện 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-
ninh/xay-dung-quan-doi/khac-phuc-kho-

khan-tao-chuyen-bien-vung-chac-ve-chat-
luong-huan-luyen-648300 

03/01/2021 

5 
7. Làm chủ hệ thống điều 
khiển pháo tàu AK176M 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-
ninh/xay-dung-quan-doi 

03/01/2021 

 
8. Bộ đội Sư đoàn 312 kịp 
thời chữa cháy rừng 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-
ninh/tin-tuc/bo-doi-su-doan-312-kip-thoi-
chua-chay-rung-648273 

03/01/2021 

6 

9. Xây dựng lực lượng dân 
quân, tự vệ thực sự làm nòng 
cốt thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng, quân sự ở cơ sở 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-
ninh/quoc-phong-toan-dan/xay-dung-luc-
luong-dan-quan-tu-ve-thuc-su-lam-nong-
cot-thuc-hien-nhiem-vu-quoc-phong-quan-
su-o-co-so-647489 

03/01/2021 

8.Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy:  
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của HP 

 
TT 

Tên giảng 
đường, PTN, 

xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính 
phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho 
nội dung Bài 
học/Chương  
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Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,… 
Số 

lượng 
 

1 Thao trường 

Súng tiểu liên AK,  
Bia ngắm,  
Đồng tiền di động 
Còi 
Bao se 

9 
3 
1 
1 
9 

Chương 1: Kỹ 
thuật bắn súng 
tiểu liên AK 

Súng tiểu liên AK 
Lựu đạn 
Bia ngắm 
Bao se 
Cờ 
Còi 

9 
9 
3 
9 
2 
1 

Chương 2: Tính 
năng, cấu tạo và 
cách sử dụng 
một số loại lựu 
đạn thường 
dùng. Ném lựu 
đạn bài 1 

Súng tiểu liên AK 
Lựu đạn 
Bao se 
Cờ 
Còi 

9 
9 
9 
2 
1 

Chương 3: 
Từng người 
trong chiến đấu 
tiến công 

Súng tiểu liên AK 
Lựu đạn 
Bao se 
Cờ 
Còi 

9 
9 
9 
2 
1 

Chương 4: 
Từng người 
trong chiến đấu 
phòng ngự 

Súng tiểu liên AK,  
Bao se 
Còi 

9 
9 
1 

Chương 5: 
Từng người làm 
nhiệm vụ canh 
gác 

9. Holistic Rubric đánh giá làm việc nhóm qua bài tập lớn (dự án) 
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(24) Học phần: Cơ học lý thuyết (3,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E06001 1.2. Tên học phần: Cơ học lý thuyết 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Theoretical 
Mechanics 

1.5. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (45/0/90) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 45 tiết 3 tiết/ tuần 
- Thực hành:  0 0 

- Tự học:  90 tiết 6 tiết/tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính:  TS. Đỗ Lê Bình 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết:  Không 

- Học phần học trước:  Không 

- Học phần song hành: Không 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Sinh viên được trang bị các kiến thức về các quy luật tổng quát cân bằng của các vật 
thể dưới tác dụng của lực đặt lên chúng và về sự tương tác giữa chúng với nhau; Các mô 
hình phản lực liên kết, nguyên tắc chung biểu diễn phản lực liên kết, các điều kiện cân bằng 
của hệ lực, áp dụng giải các bài toán cân bằng của vật rắn, hệ vật rắn; Các kiến thức cơ bản 
về ma sát, các đặc trưng hình học của mặt cắt vật liệu; Có khả năng giải một bài toán cơ 
học về hệ tĩnh định; Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. Có 
trách nhiệm và có tính chuẩn xác trong công việc tính toán thiết kế. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học. Lực và momen. 
- Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian, hệ lực phẳng. 
- Các mô hình phản lực liên kết, tính toán phản lực liên kết bằng bài toán cân bằng vật rắn.- 
- Ma sát. 
- Các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang của vật liệu.  
2.2.2. Về kỹ năng 
- Có khả năng giải một bài toán cơ học về hệ tĩnh định. 
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. 



285 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

2.2.3. Về thái độ 
- Có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong học tập. 
- Có trách nhiệm và có tính chuẩn xác trong công việc tính toán thiết kế.  
- Yêu thích và hứng thú học học phần Cơ học lý thuyết. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Cơ học lý thuyết” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Hiểu và áp dụng được các khái niệm về lực và momen, điều kiện cân bằng 

lực và phản lực. 

CLO2 Phân tích được các lực và phản lực liên kết trong các bài tập thực tế. 

CLO3 Xác định được trọng tâm của mặt, diện tích, thể tích và các đại lượng đặc 
trưng của mặt cắt vật liệu như momen tĩnh, momen quán tính… 

Kỹ năng 
CLO4 Phân tích tính toán và kiểm tra các phản lực liên kết của vật rắn   

CLO5 Khả năng lập sơ đồ tính toán. 

CLO6 Khả năng tính toán các bài toán toán kết cấu dạng thanh. 

CLO7 Đọc hiểu từ ngữ liên quan đến cơ học lý thuyết. 

Thái độ 

CLO8 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 
được giao. Có khả năng làm việc nhóm. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu 
về lĩnh vực cơ học. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1  I I            I  
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CLO2  I I            I  

CLO3  R I            I  

CLO4  R R            R  

CLO5  R R            R  

CLO6  R R            R  

CLO7  R R            R  

CLO8               R  

Tổng 
hợp 
HP 

 R R            R  

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá 
chuyên cần 100% X CLO8 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp  

A2. Kiểm 
tra giữa kỳ 

40% 
A2.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 

100% X 
CLO1
CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A3.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO1
CLO2 
CLO3
CLO8 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Các khái niệm cơ 
bản trong tĩnh học 
1.1. Các khái niệm cơ bản Vectơ 
vận tốc 
1.2. Momen của lực 
1.3. Ngẫu lực 
1.4. Hệ tiên đề tĩnh học 
1.5. Liên kết và phản lực liên kết 
1.6. Các dạng liên kết thường gặp 
 

3/0/6 
CLO1
CLO2 
CLO7 

PLO2 
PLO3 

PLO15 

Diễn 
giảng, Nêu 
vấn đề. 

+ Đọc chương 1 
trong bài giảng 
và các tài liệu 
tham khảo liên 
quan trước ở 
nhà. 
+ Theo dõi bài 
giảng và trả lời 
các vấn đề 
giảng viên hỏi. 
+ Làm bài tập 
chương. 

A1.1 

2 Bài tập 3/0/6 
CLO1
CLO2
CLO4 

PLO2 
PLO3 

PLO15 

Nêu vấn 
đề, Thảo 
luận nhóm, 
làm việc cá 
nhân. 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó. 

A1.1 

3 

Chương 2: Hệ lực và phép biến 
đổi tương đương 
2.1. Phân loại hệ lực 
2.2. Véc tơ chính và mô men 
chính của hệ lực 
2.3. Các phép thu gọn hệ lực 
2.4. Các trường hợp xảy ra khi 
thu gọn hệ lực về một điểm. 

3/0/6 
CLO1
CLO2 
CLO7 

PLO2 
PLO3 

PLO15 

Diễn 
giảng, Nêu 
vấn đề, 
Thảo luận 
nhóm 

+ Đọc bài giảng 
chương 2 và các 
tài liệu tham 
khảo liên quan 
trước ở nhà. 
+ Theo dõi bài 
giảng và thảo 
luận nhóm trả 
lời các vấn đề 
giảng viên nêu 
ra. 

A1.1 

4 Bài tập 3/0/6 
CLO1
CLO2
CLO4 

PLO2 
PLO3 

PLO15 

Nêu vấn 
đề, Thảo 
luận nhóm, 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 

A1.1 



288 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

CLO5 làm việc cá 
nhân. 

nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó. 

5 Bài tập 3/0/6 

CLO1
CLO2
CLO4
CLO5 

PLO2 
PLO3 

PLO15 

Diễn 
giảng, Nêu 
vấn đề, 
Thảo luận 
nhóm 

+ Đọc bài giảng 
chương 3 và các 
tài liệu tham 
khảo liên quan 
trước ở nhà. 
+ Theo dõi bài 
giảng và thảo 
luận nhóm trả 
lời các vấn đề 
giảng viên hỏi. 

A1.1 

6 

Chương 3: Điều kiện cân bằng 
của hệ lực 
3.1. Điều kiện cân bằng của hệ 
lực không gian 
3.2. Điều kiện cân bằng của hệ 
lực phẳng 
3.3. Điều kiện cân bằng của hệ 
vật rắn 

3/0/6 
CLO1
CLO2 
CLO7 

PLO2 
PLO3 

PLO15 

Nêu vấn 
đề, Thaỏ 
luận nhóm, 
làm việc cá 
nhân sinh 
viên 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó. 

A1.1 

7 
3.4. Điều kiện cân bằng của đòn 
và điều kiện lật vật 
3.5. Bài toán siêu tĩnh 

3/0/6 
CLO1
CLO2 
CLO6 

PLO2 
PLO3 

PLO15 

Diễn 
giảng, Nêu 
vấn đề, 
Thảo luận 
nhóm 

+ Đọc bài giảng 
chương 4 và các 
tài liệu tham 
khảo liên quan 
trước ở nhà. 
+ Theo dõi bài 
giảng và thảo 
luận nhóm trả 
lời các vấn đề 
giảng viên hỏi. 

A1.1 

8 Bài tập 3/0/6 

CLO1
CLO2
CLO4
CLO5 

PLO2 
PLO3 

PLO15 

Nêu vấn 
đề, Thaỏ 
luận nhóm, 
làm việc cá 
nhân sinh 
viên 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó 

A1.1 
A2.1 

9 Bài tập 3/0/6 
CLO1
CLO2
CLO4

PLO2 
PLO3 

PLO15 

Diễn 
giảng, Nêu 
vấn đề, 

+ Đọc bài giảng 
chương 4 và các 
tài liệu tham 

A1.1 
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CLO5 
CLO6 

Thảo luận 
nhóm 

khảo liên quan 
trước ở nhà. 
+ Theo dõi bài 
giảng và thảo 
luận nhóm trả 
lời các vấn đề 
giảng viên hỏi. 

10 

Chương 4: Ma sát 
4.1. Khái niệm và phân loại ma 
sát 
4.2. Ma sát trượt, định luật ma sát 
trượt, góc và nón ma sát 
4.3. Ma sát lăn 

3/0/6 
CLO1
CLO2 
CLO7 

PLO2 
PLO3 

PLO15 

Thaỏ luận 
nhóm, làm 
việc cá 
nhân sinh 
viên. 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó. 

A1.1 

11 Bài tập 3/0/6 

CLO1
CLO2
CLO4
CLO5 

PLO2 
PLO3 

PLO15 

Nêu vấn 
đề, Thảo 
luận nhóm, 
làm việc cá 
nhân. 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó. 

A1.1 

12 

Chương 5: Đặc trưng hình học 
5.1. Trọng tâm của vật rắn 
5.2. Mô men quán tính tiết diện 
5.3.  Mô men quán tính khối của 
vật rắn 
 

3/0/6 

CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO7 

PLO2 
PLO3 

PLO15 

Thaỏ luận 
nhóm, làm 
việc cá 
nhân sinh 
viên 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó 

A1.1 

13 
5.4. Bán kính quán tính 
5.5. Mô men quán tính khối của 
một số vật đồng chất 

3/0/6 
CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO2 
PLO3 

PLO15 

Diễn 
giảng, Nêu 
vấn đề, 
Thảo luận 
nhóm 

+ Đọc bài giảng 
và các tài liệu 
tham khảo liên 
quan trước ở 
nhà. 
+ Theo dõi bài 
giảng và thảo 
luận nhóm trả 
lời các vấn đề 
giảng viên hỏi. 

A1.1 

14 
Bài tập, 
Ôn tập 

3/0/6 

CLO1
CLO2
CLO3
CLO5 

PLO2 
PLO3 

PLO15 

Thaỏ luận 
nhóm, làm 
việc cá 
nhân sinh 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 

A1.1 
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viên vấn đề bài tập 
khó 

15 
Bài tập 
Kiểm tra 

3/0/6 

CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 
CLO8 

PLO2 
PLO3 

PLO15 

Thaỏ luận 
nhóm, làm 
việc cá 
nhân sinh 
viên 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó 

A1.1 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ….); Hoạt động tại lớp (thảo luận 
nhóm, làm BT thường xuyên số…). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 
1 Đỗ Lê Bình 2019 Bài giảng Cơ học lý thuyết Thư viện 

     

 Sách, giáo trình tham khảo 

2 
Đỗ Sanh và các tác 

giả 1977 Cơ học lý thuyết 
Đại học và trung 

học chuyên nghiệp 

     

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

2    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí nghiệm, 
xưởng, cơ sở thực 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần Số  
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hành mềm… lượng 

1 Phòng học Máy chiếu, phấn, bảng 1 Các chương 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học 
không 

chuyên cần 
(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia 
phát biểu, 
đóng gớp 

cho bài học 
tại lớp. 

Đóng góp 
không hiệu 

quả. 

Thỉnh 
thoảng tham 

gia phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 
biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích 
cực các hoạt 
động tại lớp: 

phát biểu, 
trao đổi ý 
kiến liên 

quan đến bài 
học. Các 

đóng góp rất 
hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn

g 
số 

MỨC 
F 

(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số 

lượng bài 
tập được 

giao. Chưa 
đúng thời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 
giao). Hầu 
hết bài tập 
nộp  đúng 
thời gian  
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 
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Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày 
(font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng).  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập không 
phù hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn  
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng, phù 
hợp. Còn một 
số lỗi nhỏ về 
trình bày (lỗi 
chính tả, nhầm 
lẫn ghi chú, 
kích thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp.  Ghi 
chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  chữ,  
giãn dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng,  khoa 
học. Ghi 
chú, giải 
thích cụ thể, 
hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung 
bài tập 
không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ 
ràng. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi tiết 
và rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 
Tiêu 
chí                   

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 

báo cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không phù 

hợp với 
yêu cầu 

Nội dung 
phù hợp  yêu 
cầu, hình ảnh 
và  giải thích 
chưa rõ ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu. Hình 
ảnh minh 

họa rõ  ràng, 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 

dụng video và 

50% 
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đẹp. dụng video giải thích cụ 
thể hiểu biết 
trên video. 

Trình 
bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 
quy định 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử dụng 
từ ngữ và 

hình ảnh rõ 
ràng 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introductio
n, body and 
conclusion) 

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng,  
gồm 3 phần,  
thể hiện sự 
thành thạo 

trong trình bày 

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ sử 
dụng đơn giản 
dễ hiểu. Thể 
hiện sự thành 

thạo trong 
trình bày và 
ngôn ngữ. 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 

logic, vượt 
quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 
đúng, phát 
âm không 
rõ, giọng 
nói nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. 

Giọng nói 
nhỏ, phát âm 
còn một số 

từ không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức chưa có 
tương tác với 
người nghe 

khi trình bày. 

Phần trình 
bày có bố 
cục 3 phần 

rõ ràng. 
Giọng nói 

vừa phải, rõ 
ràng, dễ 

nghe, thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định, 

thỉnh thoảng 
có tương tác 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và kịp 
theo dõi nội 
dung trình 

bày 

Phần trình bày 
ngắn gọn, dễ 
hiểu. Sử dụng 
các thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. Giọng 
nói rõ ràng, 

lưu loát. Thời 
gian trình bày 

đúng quy 
định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe có 
thể hiểu được 
nội dung trình 

bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 
Thu hút sự chú 

ý của người 
nghe, tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe có 

thể hiểu và 
theo kịp tất cả 
nội dung trình 
bày. Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(25) Học phần: Sức bền vật liệu (LT&BTL) (3,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E06016 1.2. Tên học phần: Sức bền vật liệu 
(LT&BTL) 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Strengh of Materials 

1.5. Số tín chỉ: 4 tín chỉ (45/30/150) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 45 tiết 3 tiết/ tuần 
- Thực hành:  30 tiết 2 tiết/ tuần 

- Tự học:  150 tiết 10 tiết/tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính:  TS. Đỗ Lê Bình 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết:  Không 

- Học phần học trước:  Không 

- Học phần song hành: Không 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở trong lĩnh vực xây dựng như liên kết, phản lực liên 
kết, khảo sát nội lực, ứng suất, chuyển vị… Sinh viên có khả năng phân tích và giải quyết 
các vấn đề liên quan đến sức bền vật liệu trong lĩnh vực xây dựng, cụ thể là tính toán được 
ứng suất, biến dạng... của vật liệu dưới tác dụng của các ngoại lực khác nhau, trên cơ sở đó 
lựa chọn vật liệu, kích thước hình học, và đánh giá được độ bền và độ cứng của vật liệu. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
      - Hiểu được cách xác định nội lực, ứng suất và biến dạng của vật liệu khi chịu tác dụng 
của ngoại lực. 
 - Phân biệt được sự khác biệt ứng xử cơ học giữa vật liệu giòn và vật liệu dẻo. Phân biệt 
miền đàn hồi và miền dẻo. 
 -  Biết được quan hệ giữa các nội lực như lực dọc, lực cắt và mô men uốn từ đó kiểm tra 
nhanh tính chính xác của các biểu đồ nội lực. 
 - Hiểu được ứng suất chính, phương chính, ứng suất tiếp cực đại và phương ứng suất 
chính cực đại, mối quan hệ giữa phương chính và phương ứng suất tiếp cực đại, các kiến 
thức về biến dạng chính, phương chính, biến dạng trượt cực đại và phương biến dạng trượt 
cực đại. 
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 - Được trang bị các kiến thức về các bài toán cơ bản của sức bền như bài toán xác định 
tiết diện nguy hiểm, bài toán kiểm tra bền, chọn tiết diện, định tải trọng tác dụng lên dầm. 
 -  Kiến thức về chuyển vị của dầm chịu lực.  
2.2.2. Về kỹ năng 
- Tính toán và vẽ được biểu đồ lực dọc, 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 như kiểm tra bền, xác định tiết diện thanh, định tải 
trọng. 
- Tính toán được chuyển vị dầm với dưới tác dubngj của ngoại lực như tải trọng, mô men 
uốn. 
2.2.3. Về thái độ 
- Có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong học tập. 
- Yêu thích và hứng thú học học phần Sức bền vật liệu 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Sức Bền Vật Liệu (LT&BTL)” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Xác định được các phản lực liên kết, các thành phần nội lực trên mặt cắt 

CLO2 Vẽ và giải thích được ý nghĩa của các biểu đồ nội lực trong bài toán thanh 
bằng phương pháp mặt cắt và phương pháp vẽ nhanh. 

CLO3 Hiểu các khái niệm ứng suất, biến dạng và chuyển vị của vật liệu dạng thanh 
chịu lực tác dụng. Nắm vững nội dung và phương pháp giải ba bài toán cơ 
bản của sức bền vật liệu, các bài toán kết cấu dạng thanh như kéo nén, uốn, 
xoắn, chuyển vị. 

Kỹ năng 
CLO4 Hiểu biết về úng xử của vật liệu chịu lực tác dụng. Biết kiểm tra bền, định 

kích thước và định tải trọng của bài toán thanh.  

CLO5 Có khả năng lập sơ đồ tính toán. 

CLO6 Có khả năng tính toán các bài toán toán kết cấu dạng thanh. 

CLO7 Có khả năng đọc hiểu từ ngữ liên quan đến tính toán sức bền vật liệu. 

Thái độ 
CLO8 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. Có khả năng làm việc nhóm. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu 
về lĩnh vực sức bền vật liệu. 
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4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1   I I             

CLO2   R I             

CLO3   R I             

CLO4   R R             

CLO5   R        I      

CLO6    R       I      

CLO7   R           I   

CLO8           R    R R 

Tổng 
hợp 
HP 

  R R       R   I R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh 
giá chuyên 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO8 Điểm danh mỗi buổi học và 

đóng góp của sinh viên tại 
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cần lớp  

A2. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A2.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO1
CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A3. Bài tập 
lớn 20% A3.1 Báo cáo 100% X 

CLO1
CLO2 
CLO3
CLO4
CLO5
CLO6
CLO8 

Sinh viên làm bài tập lớn 
được giao 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO1
CLO2 
CLO3
CLO4
CLO5
CLO6
CLO8 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1. Các khái niệm cơ 
bản 
1.1 Các khái niệm về SBVL 
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 - 

3/2/10 

CLO1
CLO2
CLO4
CLO5
CLO6 

PLO3 
PLO4 

PLO11 

Diễn 
giảng, Nêu 
vấn đề. 

+ Đọc chương 1 
trong bài giảng 
và các tài liệu 
tham khảo liên 
quan trước ở 
nhà. 
+ Theo dõi bài 
giảng và trả lời 

A1.1 
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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 

các vấn đề 
giảng viên hỏi. 
+ Làm bài tập 
chương. 

2 Bài tập 3/2/10 

CLO4
CLO5
CLO6
CLO7
CLO8 

PLO3 
PLO4 

PLO11 

Nêu vấn 
đề, Thảo 
luận nhóm, 
làm việc cá 
nhân. 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó. 

A1.1 

3 

Chương 2. Kéo nén đúng tâm 
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 
2.7. Ứng suất cho phép - Hệ số 
an toàn - Ba bài toán cơ bản 
2.8. Bài toán siêu tĩnh 

3/2/10 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

PLO3 
PLO4 

PLO11 

Diễn 
giảng, Nêu 
vấn đề, 
Thảo luận 
nhóm 

+ Đọc bài giảng 
chương 2 và các 
tài liệu tham 
khảo liên quan 
trước ở nhà. 
+ Theo dõi bài 
giảng và thảo 
luận nhóm trả 
lời các vấn đề 
giảng viên nêu 
ra. 

A1.1 

4 Bài tập 3/2/10 

CLO4 
CLO5 
CLO6 
CLO7 
CLO8 

PLO3 
PLO4 

PLO11 

Nêu vấn 
đề, Thảo 
luận nhóm, 
làm việc cá 
nhân. 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó. 

A1.1 

5 

Chương 3. Trạng thái ứng suất 
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 

3/2/10 

CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 
CLO8 

PLO3 
PLO4 

PLO11 

Diễn 
giảng, Nêu 
vấn đề, 
Thảo luận 
nhóm 

+ Đọc bài giảng 
chương 3 và các 
tài liệu tham 
khảo liên quan 
trước ở nhà. 

A1.1 
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thái ứng suất khối 
3.4. Liên hệ ứng suất và biến 
dạng 
3.5. Thế năng biến dạng đàn hồi 
 

+ Theo dõi bài 
giảng và thảo 
luận nhóm trả 
lời các vấn đề 
giảng viên hỏi. 

6 Bài tập lớn 3/2/10 

CLO3
CLO4
CLO5
CLO6
CLO7
CLO8 

PLO3 
PLO4 

PLO11 

Nêu vấn 
đề, Thảo 
luận nhóm, 
làm việc cá 
nhân. 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó. 

A1.1 

7 

Chương 4: Các thuyết bền 
4.1 Khái niệm lý thuyết bền 
4.2 Các thuyết bền 
4.3 Áp dụng các thuyết bền. 

3/2/10 
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO3 
PLO4 

PLO11 

Diễn 
giảng, Nêu 
vấn đề, 
Thảo luận 
nhóm 

+ Đọc bài giảng 
chương 4 và các 
tài liệu tham 
khảo liên quan 
trước ở nhà. 
+ Theo dõi bài 
giảng và thảo 
luận nhóm trả 
lời các vấn đề 
giảng viên hỏi. 

A1.1 

8 
Bài tập, 
Bài tập lớn 

3/2/10 

ClO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 
CLO7 
CLO8 

PLO3 
PLO4 

PLO11 

Nêu vấn 
đề, Thảo 
luận nhóm, 
làm việc cá 
nhân. 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó. 

A1.1 

9 

Chương 5: Đặc trưng hình học 
của mặt cắt ngang 
5.1. Khái niệm 
5.2. Mômen tĩnh. Trọng tâm 
5.3. Mômen quán tính. Bán kính 
quán tính 
5.4. Mômen quán tính chính 
trung tâm của một số hình đơn 
giản 
5.5. Công thức chuyển trục song 
song 
5.6. Công thức xoay trục 

3/2/10 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO3 
PLO4 

Diễn 
giảng, Nêu 
vấn đề, 
Thảo luận 
nhóm 

+ Đọc bài giảng 
chương 5 và các 
tài liệu tham 
khảo liên quan 
trước ở nhà. 
+ Theo dõi bài 
giảng và thảo 
luận nhóm trả 
lời các vấn đề 
giảng viên hỏi. 

A1.1 
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5.7. Vòng tròn Mohr quán tính. 
Cách xác định HTQTCTT của 
hình phẳng bất kỳ 

10 
Bài tập 
Kiểm tra 

3/2/10 

CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 
CLO7 
CLO8 

PLO3 
PLO4 

PLO11 

Thảo luận 
nhóm, làm 
việc cá 
nhân sinh 
viên. 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó. 

A1.1 
A2.1 

11 

Chương 6: Uốn phẳng thanh 
thẳng 
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 

3/2/10 

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5
CLO6 

PLO3 
PLO4 

PLO11P
LO15P
LO16 

Diễn 
giảng, Nêu 
vấn đề, 
Thảo luận 
nhóm 

+ Đọc bài giảng 
chương 6 và các 
tài liệu tham 
khảo liên quan 
trước ở nhà. 
+ Theo dõi bài 
giảng và thảo 
luận nhóm trả 
lời các vấn đề 
giảng viên hỏi. 

A1.1 

12 
Bài tập, 
Bài tập lớn 

3/2/10 

CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 
CLO7 
CLO8 

PLO3 
PLO4 

PLO11 

Thảo luận 
nhóm, làm 
việc cá 
nhân sinh 
viên. 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó. 

A1.1 

13 

Chương 7: Chuyển vị của dầm 
chịu uốn 
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 

3/2/10 

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5 
CLO6 

PLO3 
PLO4 

PLO11P
LO15P
LO16 

Diễn 
giảng, Nêu 
vấn đề, 
Thảo luận 
nhóm 

+ Đọc bài giảng 
chương 7 và các 
tài liệu tham 
khảo liên quan 
trước ở nhà. 
+ Theo dõi bài 
giảng và thảo 
luận nhóm trả 
lời các vấn đề 
giảng viên hỏi. 

A1.1 
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đầu 

14 
Bài tập, 
Bài tập lớn 

3/2/10 
CLO2 

– 
CLO8 

PLO3 
PLO4 
PLO5 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

Thảo luận 
nhóm, làm 
việc cá 
nhân sinh 
viên. 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó. 

A1.1 

15 
Bài tập – Bài tập lớn 
Kiểm tra 

3/2/10 
CLO2 

– 
CLO8 

PLO3 
PLO4 
PLO5 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

Thảo luận 
nhóm, làm 
việc cá 
nhân sinh 
viên. 

+ Làm bài tập 
cá nhân. 
+ Hoạt động 
nhóm giải quyết 
vấn đề bài tập 
khó. 

A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 
Đỗ Lê Bình, Bùi 
Kiến An 2019 Bài giảng Sức bền vật liệu  

 Sách, giáo trình tham khảo 

2 
Bùi Trọng Lựu và 
các tác giả 1977 Sức bền vật liệu 

Đại học và trung 
học chuyên nghiệp 

3 

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

2010 Sức bền vật liệu 
Đại học quốc gia 

TPHCM 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

2    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 Tên giảng đường, Danh mục trang thiết bị, phần mềm Phục vụ cho nội dung 
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TT Phòng thí nghiệm, 
xưởng, cơ sở thực 

hành 

chính phục vụ thí nghiệm, thực hành Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Phòng học Máy chiếu, phấn, bảng 1 Các chương 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học 
không 

chuyên cần 
(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất chuyên 
cần (100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia 
phát biểu, 
đóng gớp 

cho bài học 
tại lớp. 

Đóng góp 
không hiệu 

quả. 

Thỉnh 
thoảng tham 

gia phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 
biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 

liên quan đến 
bài học. Các 
đóng góp cho 

bài học là 
hiệu quả. 

Tham gia tích 
cực các hoạt 
động tại lớp: 

phát biểu, 
trao đổi ý 

kiến liên quan 
đến bài học. 

Các đóng góp 
rất hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số 

lượng bài tập 
được giao. 
Chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 

số lượng 
được giao). 
Một số bài 

tập nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 
giao). Hầu 
hết bài tập 
nộp  đúng 

thời gian  quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 
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Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày 
(font chữ, cỡ 
chữ, giãn 
dòng).  
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn  
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng, phù 
hợp. Còn một 
số lỗi nhỏ về 
trình bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp.  Ghi 
chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  chữ,  
giãn dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng,  khoa 
học. Ghi 
chú, giải 
thích cụ thể, 
hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không 
đầy đủ, một 
số không 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ 
ràng. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi tiết 
và rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 
Tiêu 
chí                   

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 
báo 
cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dung 
không 

phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phù hợp  
yêu cầu, 

hình ảnh và  
giải thích 
chưa rõ 

ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ  
ràng, đẹp. 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

50% 
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phú. Có sử 
dụng video 

video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

Trình 
bày 
slide 

Slide 
trình 

bày quá 
sơ sài, 
không 
đủ số 
lượng 
theo 
quy 
định 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử 
dụng từ ngữ 
và hình ảnh 

rõ ràng 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introduction, 

body and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự 

thành thạo 
trong trình 

bày 

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ sử 
dụng đơn giản 
dễ hiểu. Thể 
hiện sự thành 

thạo trong 
trình bày và 
ngôn ngữ. 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình 
bày 

không 
logic, 
vượt 

quá thời 
gian 
quy 

định. Sử 
dụng 
thuật 
ngữ 

không 
đúng, 

phát âm 
không 

rõ, 
giọng 

nói nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy đủ. 
Giọng nói 
nhỏ, phát 

âm còn một 
số từ không 
rõ, sử dụng 
thuật ngữ 
phức chưa 
có tương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình 
bày có bố 

cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 
gian trình 

bày đúng quy 
định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và kịp theo 

dõi nội dung 
trình bày 

Phần trình 
bày ngắn 
gọn, dễ 
hiểu. Sử 
dụng các 
thuật ngữ 

đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọng nói 

rõ ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thu hút sự 
chú ý của 

người nghe, 
tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(26) HỌC PHẦN: Họa hình – Vẽ kỹ thuật (1,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E06014 1.2. Tên học phần: Họa hình – Vẽ kỹ 
thuật 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Technical drawing 

1.5. Số tín chỉ: 02 tiết (15/30/90) 

1.6. Phân bố thời gian  
- Lý thuyết  15 tiết 
- Bài tập trên lớp 30 tiết 
- Tự học 90 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:   

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Học phần Họa hình – Vẽ kỹ thuật trang bị cho người học những kiến thức cần thiết 
xây dựng bản vẽ kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn cơ bản hình thành bản vẽ kỹ thuật, các 
kiến thức của hình học họa hình. Nhờ đó người học có khả năng thiết lập và phân tích các 
bản vẽ kỹ thuật của vật thể. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Hiểu được quy cách trình bày bản vẽ kỹ thuật. 
- Hiểu và phân biệt được các hình chiếu của vật thể. 
- Có kiến thức về việc xây dựng hình chiếu trục đo của vật thể. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Kỹ năng trình bày bản vẽ kỹ thuật. 
- Kỹ năng phân tích hình dáng của vật thể. 
- Kỹ năng vẽ các hình chiếu của vật thể. 
- Kỹ năng vẽ hình chiếu trục đo của vật thể. 
2.2.3. Về thái độ 
- Tích cực học tập nghiên cứu khoa học. 
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- Hứng thú, say mê trong công việc học tập. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Họa hình – Vẽ kỹ thuật” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 Kiến thức 

CLO1 Hiểu được quy cách trình bày bản vẽ kỹ thuật 

CLO2 Hiểu và phân tích được hình dáng của vật thể. 

 Kỹ năng 

CLO3 Khả năng vẽ các hình chiếu cơ bản của vật thể: hình chiếu 
đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh.  

CLO4 Khả năng vẽ hình chiếu trục đo của vật thể 

 Thái độ 

CLO5 Thái độ tích cực và khả năng tự học trong học tập. Tuân 
theo quy định, tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
 I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
 R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 

PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

PLO
8 

PLO
9 

PLO
10 

PLO
11 

PLO
12 

PLO
13 

PLO
14 

PLO
15 

PLO
16 

CLO1   I        I   I I  

CLO2   I        I   I I  

CLO3   I        R   I I  

CLO4   R        R   I I  

CLO5               I I 

Tổng   R        R   I I I 
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hợp HP 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần 

đánh giá 

Trọng 
số 

Bài đánh 
giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan đến 
CĐR nào 

ở bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương 
pháp đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Kiểm 
tra chuyên 
cần. 

30% 

A1.1 Tính 
chuyên cần 10% x CLO5 

GV điểm danh thường 
xuyên các buổi học. 

A1.2 Bài 
tập cá nhân 20% x 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

GV giao bài tập cho 
sinh viên. Sinh viên tự 
nghiên cứu tài liệu và 
nộp lại vào thời gian 
cuối học phần. 

A2. Kiểm 
tra định 
kỳ. 

20% 
A2. Bài 
kiểm tra 

20% x 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

SV được đánh giá 
thông qua bài tập vẽ 
các hình chiếu 

A3. Đánh 
giá cuối 
kỳ. 

50% 
A3. Thi 
cuối kỳ 50% x 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

SV được đánh giá 
thông bài thi tổng hợp 
vẽ hình chiếu và hình 
chiếu trục đo 

b. Chính sách đối với học phần 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Chương 1: Quy cách 2LT/1 1.1 Hiểu CLO1 Thuyết Lắng A1.1 
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trình bày bản vẽ. 
1.1 Vật liệu, dụng cụ 
vẽ và cách dùng 
1.2 Tiêu chuẩn về bản 
vẽ kỹ thuật 

TH được các 
dụng cụ cần 
thiết khi vẽ. 
1.2 Hiểu 
được quy 
cách trình 
bày bản vẽ 

CLO2 
CLO5 

trình, sử 
dụng 
projector 
để hướng 
dẫn 

nghe, trả 
lời câu 
hỏi, thực 
hành. 

2 

Chương 2: Hình 
chiếu thẳng góc. 
2.1 Các phép chiếu. 
2.2 Hình chiếu của 
điểm, đoạn thẳng, 
hình phẳng. 

2LT/1
TH 

2.1 Hiểu 
được các 
phép chiếu. 
2.2 Vẽ được 
các hình 
chiếu điểm, 
đoạn thẳng, 
hình phẳng 

CLO1 
CLO2 
CLO5 

Thuyết 
trình, sử 
dụng 
projector 
để hướng 
dẫn 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi, thực 
hành. 

A1.1 

3 

Chương 2: Hình 
chiếu thẳng góc. 
2.3 Biểu diễn đa diện 
Bài tập thực hành. 

1LT/ 
2TH 

3.1 Hiểu 
được cách 
biểu diễn đa 
diện 
3.2 Vẽ được 
các hình 
chiếu của đa 
diện. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO5 

Thuyết 
trình, 
thực hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 
A1.2 

4 
Chương 2: Hình 
chiếu thẳng góc. 
Bài tập thực hành. 

3TH 

4.1 Vẽ được 
các hình 
chiếu của đa 
diện. 
 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO5 

Thuyết 
trình, 
thực hành 
hướng 
dẫn. 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi, thực 
hành. 

A1.1 
A1.2 

5 

Chương 3: Sự tương 
giao 
3.1 Giao tuyến phẳng. 
Bài tập thực hành. 

1LT/ 
2TH 

5.1 Hiểu 
được sự 
tương giao 
của mặt 
phẳng và vật 
thể. 
5.2 Vẽ được 
giao tuyến 
giữa mặt 
phẳng với các 
vật thể. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO5 

Thuyết 
trình, 
thực hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 
A1.2 

6 Chương 3: Sự tương 1LT/ 6.1 Hiểu CLO1 Thuyết Lắng A1.1 
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giao 
3.2 Giao tuyến khối 
Bài tập thực hành. 

2TH được sự giao 
thoa giữa các 
khối. 
6.2 Vẽ được 
giao tuyến 
của các khối 
đơn giản. 

CLO2 
CLO3 
CLO5 

trình, 
thực hành 
hướng 
dẫn. 

nghe, trả 
lời câu 
hỏi, thực 
hành. 

A1.2 

7 
Chương 3: Sự tương 
giao 
Bài tập thực hành. 

3TH 

7.1 Vẽ được 
giao tuyến 
giữa mặt 
phẳng với các 
vật thể. 
7.2 Vẽ được 
giao tuyến 
của các khối 
đơn giản. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

Thực 
hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 
A1.2 

8 

Chương 4: Biểu diễn 
vật thể. 
4.1 Hình chiếu. 
4.2 Hình cắt – mắt 
cắt. 
4.3 Vẽ hình chiếu và 
cách ghi kích thước 
của vật thể. 
4.4 Đọc bản vẽ. 

2LT/1
TH 

8.1 Hiểu 
được cách 
biểu vật thể. 
8.2 Hiểu 
được cách vẽ 
đường kích 
thước và cách 
đọc bản vẽ. 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình, 
thực hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 
A1.2 

9 

Chương 4: Biểu diễn 
vật thể. 
4.5 Hình chiếu trục đo 
Bài tập thực hành. 

1LT/ 
2TH 

9.1 Hiểu 
được cách vẽ 
hình chiếu 
trục đo. 
9.2 Vẽ được 
hình chiếu 
trục đo của 
các hình đơn 
giản. 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình, 
thực hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 
A1.2 

10 

Chương 4: Biểu diễn 
vật thể. 
4.5 Hình chiếu trục đo 
Bài tập thực hành. 

1LT/ 
2TH 

10.1 Hiểu 
được cách vẽ 
hình chiếu 
trục đo. 
10.2 Vẽ được 
hình chiếu 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình, 
thực hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 
A1.2 
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trục đo của 
các hình đơn 
giản. 

11 

Chương 4: Biểu diễn 
vật thể. 
4.5 Hình chiếu trục đo 
Bài tập thực hành. 

1LT/ 
2TH 

11.1 Hiểu 
được cách vẽ 
hình chiếu 
trục đo. 
11.2 Vẽ được 
hình chiếu 
trục đo của 
các hình đơn 
giản. 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình, 
thực hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 
A2 

12 

Chương 4: Biểu diễn 
vật thể. 
4.5 Hình chiếu trục đo 
Bài tập thực hành. 

1LT/ 
2TH 

12.1 Hiểu 
được cách vẽ 
hình chiếu 
trục đo. 
12.2 Vẽ được 
hình chiếu 
trục đo của 
các hình đơn 
giản. 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình, 
thực hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 
A1.2 

13 

Chương 4: Biểu diễn 
vật thể. 
4.5 Hình chiếu trục đo 
Bài tập thực hành. 

3TH 

13.1 Vẽ được 
hình chiếu 
trục đo của 
các hình đơn 
giản. 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thực 
hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 
 

14 

Chương 4: Biểu diễn 
vật thể. 
4.5 Hình chiếu trục đo 
Bài tập thực hành. 

3TH 

14.1 Vẽ được 
hình chiếu 
trục đo của 
các hình đơn 
giản. 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thực 
hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 
 

15 Ôn tập 
2LT/1
TH  

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 
 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 
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 Giáo trình chính 

1 Trần Tuấn Huy  
Tập bài giảng: Họa hình – 

Vẽ kỹ thuật  

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
Nguyễn Quang Cự, 
Nguyễn Mạnh Dũng 2005 

Giáo trình vẽ kỹ thuật xây 
dựng NXB Giáo dục 

2 
Nguyễn Mạnh 

Dũng, Nguyễn Văn 
Điểm  

2009 Hình học họa hình NXB Giáo dục 

3 
PGS Trần Hữu Quế, 
Nguyễn Văn Tuấn  2006 Vẽ kỹ thuật 

NXB Khoa học và 
kỹ thuật 

 Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

2    

3    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng. 1 Chương 1 

2 Giảng đường B 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng. 2 Chương 2 

3 Giảng đường B 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng. 3 Chương 3 

4 Giảng đường B 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng. 4 Chương 4 

9. Holistic Rubric đánh giá 
Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 
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(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không  đi  
học 

(<30%). 

Đi  học   
không  

chuyên  cần 
(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi  học đầy 
đủ,  rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  
góp tại 

lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia 

phát biểu, 
đóng gớp 

cho bài học 
tại lớp. Đóng 

góp không 
hiệu quả. 

Thỉnh 
thoảng tham 

gia phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 
biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động 

tại lớp: phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp rất hiệu 
quả. 

50% 

Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC 

F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 
tập. 

Nộp bài tập 
70% số 
lượng bài  tập  
được  giao.  
Chưa đúng 
thời gian quy 
định. 
 
 

Nộp  bài  
tập  đầy  đủ  
(100%  số 
lượng được 
giao). Một 
số bài tập 
nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 
định 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 
bài tập  nộp  
đúng  thời  
gian  quy 
định. 

Nộp bài 
tập đầy đủ 
(100% số 
lượng 
được  
giao). 
Đúng  thời  
gian  quy 
định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập 

Bài  tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày 
(font chữ, cỡ 
chữ, giản 
dòng). Hình 

Bài tập trình 
bày đúng 
yêu cầu 
(font  chữ,  
cỡ  chữ,  
giản  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, 
đúng  yêu  cầu  
(font  chữ,  cỡ 
chữ, giản 
dòng). Hình 
vẽ, bảng 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy 
đủ, đúng 
yêu  cầu  
(font  chữ,  
cỡ  chữ,  
giản 

25% 
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Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC 

F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

vẽ, bảng biểu 
sử dụng  
trong  bài  tập  
không phù 
hợp 

sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn 
ghi chú, 
kích thước) 

biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ 
ràng,  phù 
hợp.  Ghi  
chú,  giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

dòng), 
logic Hình 
vẽ, bảng 
biểu sử 
dụng trong 
bài  tập rõ 
ràng,  khoa 
học. Ghi 
chú, giải 
thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 
tập 

Nội dung bài 
tập không 
đầy đủ, một 
số không 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, đúng với 
yêu  cầu  
nhiệm  vụ  
nhưng  chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai 
sót trong 
tính toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý,  đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

Rubric 3: Bài kiểm tra và bài thi 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết sẵn 
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(27) HỌC PHẦN: Vẽ xây dựng (LT&BTL) (1,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E06004 1.2. Tên học phần: Vẽ xây dựng 
(LT&BTL) 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh:Constructed drawing 

1.5. Số tín chỉ: 02 tín chỉ (15/30/90) 

1.6. Phân bố thời gian  
- Lý thuyết  15 tiết 
- Thực hành, bài tập 30 tiết 
- Tự học 90 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:   

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E06014)_Họa hình – Vẽ kỹ thuật 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Học phần vẽ xây dựng trang bị kiến thức cơ bản cho sinh viên về cách diễn họa bản 
vẽ các cấu kiện trong ngành xây dựng. Ngoài ra học phần cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ 
năng đọc bản vẽ, phân tích và thể hiện được các thành phần cấu kiện cơ bản trong một công 
trình xây dựng.  
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Hiểu được quy cách trình bày bản vẽ xây dựng 
- Hiểu và phân biệt được các cấu kiện chịu lực trong công trình. 
- Có kiến thức về việc trình bày bản vẽ phù hợp với thực tế. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Kỹ năng trình bày bản vẽ xây dựng. 
- Kỹ năng phân tích các loại cấu kiện trong công trình. 
- Kỹ năng vẽ các cấu kiện cơ bản trong xây dựng. 
2.2.3. Về thái độ 
- Tích cực học tập nghiên cứu khoa học. 
- Hứng thú, say mê trong công việc học tập. 



315 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

3. Chuẩn đầu ra của học phần “Vẽ xây dựng (LT&BTL)” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 Kiến thức 

CLO 1 Hiểu được quy cách trình bày bản vẽ, phân biệt được các 
cấu kiện chịu lực trong công trình. 

 Kỹ năng 

CLO 2 Kỹ năng đọc bản vẽ. 

CLO 3 Kỹ năng phân tích các loại cấu kiện trong công trình. 

CLO 4 Kỹ năng vẽ các cấu kiện cơ bản trong xây dựng. 

 Thái độ 

CLO 5 Thái độ tích cực và khả năng tự học trong học tập, tuân thủ 
quy định, quy chuẩn liên quan lĩnh vực xây dựng. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
 I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
 R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 

PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

PLO
8 

PLO
9 

PLO
10 

PLO
11 

PLO
12 

PLO
13 

PLO
14 

PLO
15 

PLO
16 

CLO1   I       I I   I I  

CLO2   I       I I   I I  

CLO3   I       I R   I I  

CLO4   R       I R   I I  

CLO5               I I 

Tổng 
hợp   R       I R   I I I 
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5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọ
ng 
số 

Bài đánh 
giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR 

nào ở 
bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Kiểm 
tra chuyên 
cần. 

30% 

A1.1 Tính 
chuyên cần 

10%  CLO5 
GV điểm danh 
thường xuyên các 
buổi học. 

A.1.2 Bài 
tập vẽ các 
loại cấu kiện 
trong công 
trình. 

20%  

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

GV giao bài tập 
cho sinh viên. Sinh 
viên tự nghiên cứu 
tài liệu và nộp lại 
vào thời gian cuối 
học phần. 

A2. Kiểm 
tra định kỳ. 

20% 
A.2 Bài 
kiểm tra. 

20%  
CLO3 
CLO4 
CLO5 

SV được đánh giá 
thông qua bài 
kiểm tra vẽ lại một 
bản vẽ thực tế. 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ. 50% 

A3. Thi cuối 
kỳ   

CLO3 
CLO4 
CLO5 

SV được đánh giá 
thông qua bài 
kiểm tra vẽ lại một 
bản vẽ thực tế. 

b. Chính sách đối với học phần 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Chương 1: Mục đích, 
yêu cầu của môn học 

01/02 1.1 Hiểu được 
đặc tính của 

CLO1 
CLO2 

Thuyết 
trình, sử 

Lắng 
nghe, trả 

A1.1 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

vẽ xây dựng, các loại 
bản vẽ trong hồ sơ 
thiết kế. 
1.1 Mục đích yêu cầu 
của môn học vẽ xây 
dựng. 
1.2 Các loại bản vẽ 
trong hồ sơ thiết kế. 

môn học. 
1.2 Nhận biết 
được các loại 
bản vẽ trong 
hồ sơ thiết kế. 

CLO3 
CLO5 

dụng 
projector 
để hướng 
dẫn 

lời câu 
hỏi. 

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. 

01/02 

2.1 Hiểu được 
cách trình bày 
bản vẽ hiện 
trạng. 
2.2 Hiểu được 
cách trình bày 
bản vẽ tổng 
mặt bằng. 
2.3 Hiểu được 
cách trình bày 
bản vẽ mặt 
bằng định vị. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO5 

Thuyết 
trình, sử 
dụng 
projector 
để hướng 
dẫn 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 

A1.1 

3 

Chương 3: Bản vẽ 
nhà. 
3.1 Khái niệm chung. 
3.2 Các hình biểu diễn 
thẳng góc của ngôi 
nhà. 
3.3 Trình tự đọc bản 
vẽ nhà. 

01/02 

3.1 Nhận biết 
được các bản 
vẽ kiến trúc 
nhà dân dụng. 
3.2 Hiểu được 
cách trình bày 
các bản vẽ 
kiến trúc nhà 
dân dụng. 
3.3 Biết cách 
đọc bản vẽ 
kiến trúc. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO5 

Thuyết 
trình, sử 
dụng 
projector 
để hướng 
dẫn 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 

A1.1 

4 Chương 3: Bản vẽ 01/02 4.1 Vẽ và CLO3 Thuyết Thảo luận A1.1 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

nhà. 
Bài tập thực hành. 

trình bày 
được một số 
bản vẽ kiến 
trúc. 

CLO4 
CLO5 

trình, 
thực hành 
hướng 
dẫn. 

nhóm, 
thực hành. 

A1.2 

5 
Chương 3: Bản vẽ 
nhà. 
Bài tập thực hành. 

01/02 

5.1 Vẽ và 
trình bày 
được một số 
bản vẽ kiến 
trúc. 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình, 
thực hành 
hướng 
dẫn. 

Thảo luận 
nhóm, 
thực hành. 

A1.1 
A1.2 

6 
Chương 3: Bản vẽ 
nhà. 
Bài tập thực hành. 

01/02 

6.1 Vẽ và 
trình bày 
được một số 
bản vẽ kiến 
trúc. 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình, 
thực hành 
hướng 
dẫn. 

Thảo luận 
nhóm, 
thực hành. 

A1.1 
A1.2 

7 

Chương 4: Bản vẽ 
kết cấu thép. 
4.1 Khái niệm chung. 
4.2 Cách biểu diễn 
các loại thép hình. 

01/02 

7.1 Nhận biết 
được các bản 
vẽ kết cấu 
thép. 
7.2 Hiểu được 
cách biểu diễn 
các loại thép 
hình. 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình, sử 
dụng 
projector 
để hướng 
dẫn 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 

A1.1 
 

8 

Chương 4: Bản vẽ 
kết cấu thép. 
4.3 Các hình thức lắp 
nối của kết cấu thép. 
4.4 Đặc điểm của bản 
vẽ kết cấu thép. 
 

01/02 

8.1 Hiểu được 
các mối nối 
kết cấu thép. 
8.2 Phân tích 
được các đặc 
điểm của bản 
vẽ kết cấu 
thép. 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình, sử 
dụng 
projector 
để hướng 
dẫn 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 

A1.1 
A1.2 

9 
Chương 4: Bản vẽ 
kết cấu thép. 
Bài tập thực hành. 

01/02 
9.1 Vẽ và 
trình bày 
được một số 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình, 
thực hành 

Trả lời câu 
hỏi, thực 
hành 

A1.1 
A1.2 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

bản vẽ kết cấu 
thép. 

hướng 
dẫn. 

10 
Chương 4: Bản vẽ 
kết cấu thép. 
Bài tập thực hành. 

01/02 

10.1 Vẽ và 
trình bày 
được một số 
bản vẽ kết cấu 
thép. 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình, 
thực hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời câu 
hỏi, thực 
hành 

A1.1 
A1.2 

11 

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. 

01/02 

11.1 Nhận 
biết được các 
bản vẽ kết cấu 
bê tông cốt 
thép. 
11.2 Hiểu 
được các đặc 
trưng của bản 
vẽ kết cáu bê 
tông cốt thép. 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình, sử 
dụng 
projector 
để hướng 
dẫn 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 

A.2 

12 

Chương 5: Bản vẽ 
kết cấu bê tông cốt 
thép 
5.3 Cách đọc và vẽ 
bản vẽ bê tông cốt 
thép. 
Bài tập thực hành 

01/02 

12.1 Vẽ và 
trình bày 
được một số 
bản vẽ kết cấu 
bê tông cốt 
thép. 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình, 
thực hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời câu 
hỏi, thực 
hành 

A1.1 
A1.2 

13 
Chương 5: Bản vẽ kết 
cấu bê tông cốt thép 
Bài tập thực hành 

01/02 

13.1Vẽ và 
trình bày 
được một số 
bản vẽ kết cấu 
bê tông cốt 
thép. 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình, 
thực hành 
hướng 
dẫn. 

Thảo luận 
nhóm, 
thực hành. 

A1.1 
A1.2 

14 
Chương 5: Bản vẽ 
kết cấu bê tông cốt 
thép 

01/02 
14.1Vẽ và 
trình bày 
được một số 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình, 
thực hành 

Thảo luận 
nhóm, 
thực hành. 

A1.1 
A1.2 



320 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

Bài tập thực hành bản vẽ kết cấu 
bê tông cốt 
thép. 

hướng 
dẫn. 

15 Ôn tập 01/02  
CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình. 

Thảo luận 
nhóm, 
thực hành. 

 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 
1 Vũ Thanh Phong  Tập bài giảng Vẽ xây dựng Trường ĐHKG 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
Đoàn Kim Như, 

Nguyễn Quang Cự, 
Dương Tiến Thọ 

2014 Vẽ kỹ thuật xây dựng. NXB Giáo dục. 

2 
Nguyễn Quang Cự, 

Đặng Văn Cứ, 
Đoàn Kim Như 

2012 
Bài tập vẽ kỹ thuật xây 

dựng. 
NXB Giáo dục. 

3 Bộ xây dựng 2013 Cấu tạo kiến trúc NXB Xây dựng 

 Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 
TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 
1    
2    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí 

nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần Số  
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mềm,… lượng 

1 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng, bàn hỗ trợ vẽ 
1 Chương 1 

2 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng, bàn hỗ trợ vẽ 1 Chương 2 

3 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng, bàn hỗ trợ vẽ 1 Chương 3 

4 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng, bàn hỗ trợ vẽ 1 Chương 4 

5 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng, bàn hỗ trợ vẽ 1 Chương 5 

9. Holistic Rubric  
Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không  
đi  học 

(<30%). 

Đi  học   
không  

chuyên  cần 
(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi  học đầy 
đủ,  rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  
góp tại 

lớp 

Không 
tham gia 

hoạt 
động gì 
tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia 

phát biểu, 
đóng gớp 

cho bài học 
tại lớp. 

Đóng góp 
không hiệu 

quả. 

Thỉnh 
thoảng 

tham gia 
phát biểu, 
trao đổi ý 

kiến tại lớp. 
Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích 
cực các hoạt 
động tại lớp: 

phát biểu, 
trao đổi ý 

kiến liên quan 
đến bài học. 

Các đóng góp 
rất hiệu quả. 

50% 

Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài 
tập 

Không 
nộp bài 
tập. 

Nộp bài tập 
70% số 
lượng bài 
tập được 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Một số 

Nộp bài tập 
đầy đủ 
(100% số 
lượng được 

Nộp bài tập 
đầy đủ 
(100% số 
lượng được 

50% 
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Tiêu chí                   
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

giao.  Chưa 
đúng thời 
gian quy 
định. 

bài tập nộp 
chưa đúng thời 
gian quy định 

giao). Hầu 
hết bài tập 
nộp đúng 
thời gian 
quy định. 

giao). 
Đúng thời 
gian quy 
định. 

Trình 
bày bài 
tập 

Không 
có bài 
tập 

Bài tập 
trình bày 
lộn xộn, 
không 
đúng yêu 
cầu về trình 
bày (font 
chữ, cỡ 
chữ, giản 
dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng  
trong  bài  
tập  không 
phù hợp 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giản 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp. 
Còn một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi chính 
tả, nhầm lẫn 
ghi chú, kích 
thước) 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giản dòng). 
Hình vẽ, 
bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng,  phù 
hợp.  Ghi  
chú,  giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu  
cầu  (font  
chữ,  cỡ  
chữ,  giản 
dòng), logic 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài  tập rõ 
ràng,  khoa 
học. Ghi 
chú, giải 
thích cụ thể, 
hợp lý. 

25% 
 
 

Nội 
dung bài  
tập 

Không 
có bài 
tập 

Nội dung 
bài tập 
không đầy 
đủ, một số 
không 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ 
ràng. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

Rubric 3: Bài kiểm tra và bài thi 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết sẵn. 
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(28) Học phần:  Cơ học kết cấu 1 (LT&BTL) (2,1) 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E06017 1.2. Tên học phần : Cơ học kết cấu 1 
(LT&BTL) 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Structural mechanics 1 

1.5. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (30/30/120) 

1.6. Phân bố thời gian 10 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 3 tiết/ tuần 

- Thực hành: 30 tiết 3 tiết/ tuần 

- Tự học:  120 tiết 12 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Đỗ Lê Bình 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy ThS. Nguyễn Thiện Nhân 

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E06016)_Sức bền vật liệu (LT&BTL) 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
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 chịu tải trọng bất động và phương pháp đường ảnh hưởng với tải trọng di động. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
 Hiểu được các khái niệm 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 và  nội lực của hệ tĩnh định. 
2.2.2. Về kỹ năng 
Vẽ được các sơ đồ hình học, biểu đồ nội lực của hệ kết cấu tĩnh định. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần  
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Hiểu được các khái niệm 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 và  
nội lực của hệ tĩnh định. 

CLO2 Áp dụng được các phương pháp xác định nội lực và vẽ biểu đồ nội lực của hệ 
tĩnh định 

Kỹ năng 
CLO3 Phân tích được cấu tạo hình học của hệ thanh phẳng 

CLO4 Tính toán và vẽ được biểu đồ nội lực của hệ tĩnh định chịu tải bất động 

CLO5 Tính toán và vẽ được biểu đồ nội lực của hệ tĩnh định chịu tải di động 

CLO6 Tính toán nội lực của hệ kết cấu tĩnh định bằng phần mềm chuyên dụng. 

Thái độ 
CLO7 Học tập nghiêm túc, có trách nhiệm với các kết quả tính toán của mình và 

luôn có tinh thần tự giác với công việc được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1   I        I    I  

CLO2   I        I    I  

CLO3   R        R    R  

CLO4   R        R    R  

CLO5   R        R      R  

CLO6   R        R    R  

CLO7               R  
Tổng 
hợp   R        R    R  
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5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1.  
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1  
CLO2 
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2.  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO1 
CLO2 
CLO5 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3.  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO1 
CLO2 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 

20% 
A3.1 
Kiểm tra viết 

100% X 
CLO2 
CLO3 
CLO5 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO4
CLO5 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 

CĐR 
của 
bài 

Liên 
quan 
đến 

Phương 
pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
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TH/ 
TT) 

học/ 
chươn
g/ chủ 

đề 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

đạt CĐR giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1. Mở đầu 
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. 

3/3/1
2 

CLO1  PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 

2 

Chương 2. Cấu tạo hình học 
của hệ thanh phẳng 
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 

3/3/1
2 

CLO1 
CLO3 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 

3 

Chương 2. Cấu tạo hình học 
của hệ thanh phẳng 
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  
2.3.3. Công xác định điều kiện 
cần của hệ dàn 

3/3/1
2 

CLO1 
CLO3 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 
 

4 
Chương 2. Cấu tạo hình học 
của hệ thanh phẳng 
2.4. Điều kiện đủ  

3/3/1
2 

CLO1 
CLO3 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 

A1.1 
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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 

giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

5 

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

3/3/1
2 

CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 
A2.1 

6 

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

3/3/1
2 

CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 

7 

Chương 3. Hệ tĩnh định chịu 
chịu tải trọng bất động 
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 
Hướng dẫn bài tập lớn 

3/3/1
2 

CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 
A2.2 

8 Chương 4. Hệ tĩnh định chịu 3/3/1 CLO1 PLO3 – Dạy học  – Chuẩn bị tại A1.1 
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tác tải trọng di động 
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  
Hướng dẫn bài tập lớn 

2 CLO2 
CLO3 
CLO5 

PLO11 
PLO15 

trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

À.2 

9 

Chương 4. Hệ tĩnh định chịu 
tác tải trọng di động 
4.3. Cách vẽ đường ảnh hưởng 
trong hệ dầm và khung tĩnh định 
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  
Hướng dẫn bài tập lớn 

3/3/1
2 

CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO5 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 
A2.3 

10 

Chương 4. Hệ tĩnh định chịu 
tác tải trọng di động 
4.5. Cách dùng đường ảnh hưởng 
để tính các đại lượng nghiên cứu  
4.6. Ứng dụng của phương pháp 
đường ảnh hưởng trong việc tính 
toán nội lực của hệ kết cấu  

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO5
CLO6 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 
A3.1 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
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- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số…). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 
TS. Đỗ Lê Bình 
ThS. Nguyễn Thiện 
Nhân 

2019 Tập bài giảng Cơ học kết cấu ĐHKG 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Lều Thọ Trình 2010 Cơ học kết cấu tập 1, 2 NXB Khoa học và 
Kỹ thuật, 

2 Lý Trường Thành 2007 Cơ học kết cấu NXB Xây dựng 

3 
Lều Thọ Trình, Nguyễn 
Mạnh Yên 

2011 Bài tập Cơ học kết cấu tập 1, 2 NXB Khoa học và 
Kỹ thuật 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 Khóa học trực tuyến về Cơ 
học kết cấu 

https://kcthk21920.gnomio.com/course
/view.php?id=8 

2020 

Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 
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(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 
(100% 

sốlượng 
được giao). 
Một số bài 

tập nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 

25% 
 
 



331 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

không phù 
hợp. 

hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu 
chí                   

đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 

báo cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dung 

không 
phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phù hợp  
yêu cầu, 

hình ảnh và  
giải thích 
chưa rõ 

ràng 

Nội dung phù hợp 
với yêu cầu. Sử 
dụng thuật ngữ 
đơn giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, đẹp. 

Nội dung 
phù hợp 
với yêu 
cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung 
phù hợp với 
yêucầu.  Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu.  Hình 
ảnh minh 

họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 
và giải thích 
cụ thể hiểu 

biết trên 
video. 

50% 

Trình Slide Slide trình Slide trình bày với Slide trình Slide trình 25% 
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bày 
slide 

trình 
bày quá 
sơ sài, 
không 
đủ số 
lượng 

theo quy 
định 

bày với 
sốlượng phù 

hợp, sử 
dụng từ ngữ 
và hình ảnh 

rõràng 

bố cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 phần 
(introduction,body 

and conclusion) 

bày với bố 
cục logic, 
rõ ràng,  
gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự 

thành thạo 
trong trình 

bày 

bày với bố 
cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 
phần. Thuật 
ngữ sử dụng 
đơn giản dễ 
hiểu. Thể 
hiện sự 

thành thạo 
trong trình 

bày và ngôn 
ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình 
bày 

không 
logic, 

vượt quá 
thời gian 

quy 
định. Sử 

dụng 
thuật 
ngữ 

không 
đúng, 

phát âm 
không 

rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy đủ. 
Giọng nói 
nhỏ, phát 

âm còn một 
số từ không 
rõ, sử dụng 
thuật ngữ 
phức tạp 
chưa có 

tương tác 
với người 
nghe khi 
trình bày. 

Phần trình bày có 
bố cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng nói 

vừa phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời gian 

trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người nghe 
có thể hiểu và kịp 
theo dõi nội dung 

trình bày 

Phần trình 
bày ngắn 
gọn, dễ 
hiểu. Sử 
dụng các 
thuật ngữ 
đơn giản, 

dễ hiểu. Bố 
cục rõ ràng. 

Giọngnói 
rõ ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với 
người 
nghe. 

Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu 

loát. Thu hút 
sự chú ý của 
người nghe, 
tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(29) Học phần: Cơ học kết cấu 2 (LT&BTL) (2,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E06018 1.2. Tên học phần: Cơ học kết cấu 2 (LT&BTL) 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Structural mechanics 2 

1.5. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (30/30/120) 

1.6. Phân bố thời gian 10 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 3 tiết/ tuần 

- Thực hành: 30 3 tiết/ tuần 

- Tự học:  120 tiết 12 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: TS. Đỗ Lê Bình 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy ThS. Nguyễn Thiện Nhân 

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E06017)_Cơ học kết cấu 1 (LT&BTL) 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về kết cấu hệ siêu tĩnh. Sau khi 
học xong, sinh viên có thể tính toán chính xác nội lực của hệ siêu tĩnh chịu tải trọng tĩnh 
thường gặp trong ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng như hệ: dầm siêu tĩnh, khung siêu 
tĩnh…bằng các phương pháp như: phương pháp lực, phương pháp chuyển vị và các phương 
pháp số. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
Hiểu được các khái niệm chuyển vị, biến dạng của hệ thanh và phương pháp xác định 
chuyển vị thanh bằng nguyên lý công khả dĩ và nhân biểu đồ Vêrêsaghin. 
2.2.2. Về kỹ năng 
Tính toán và vẽ biểu đồ nội lực của hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực và phương pháp 
chuyển vị hoặc một số phương pháp số khác. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
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Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Hiểu được các khái niệm chuyển vị, biến dạng của hệ thanh và phương pháp 

xác định chuyển vị thanh bằng nguyên lý công khả dĩ và nhân biểu đồ 
Vêrêsaghin. 

CLO2 Áp dụng được các phương pháp xác định nội lực và vẽ biểu đồ nội lực của hệ 
siêu tĩnh 

Kỹ năng 
CLO3 Phân tích chuyển vị của hệ thanh phẳng. 

CLO4 Tính toán và vẽ được biểu đồ nội lực của hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực 

CLO5 Tính toán và vẽ được biểu đồ nội lực của hệ siêu tĩnh bằng phương pháp 
chuyển vị 

CLO6 Tính toán nội lực của hệ kết cấu siêu tĩnh bằng phần mềm chuyên dụng. 

Thái độ 
CLO7 Học tập nghiêm túc, có trách nhiệm với các kết quả tính toán của mình và 

luôn có tinh thần tự giác với công việc được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1   I        I    I  

CLO2   I        I    I  

CLO3   R        R    R  

CLO4   R        R    R  

CLO5   R        R      R  

CLO6   R        R    R  
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CLO7               R  

Tổng 
hợp 
HP 

  R        R    R  

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1.  
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1  
CLO2 
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2.  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO1 
CLO2 
CLO5 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3.  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO1 
CLO2 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 

20% 
A3.1 
Kiểm tra viết 

100% X 
CLO2 
CLO3 
CLO5 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
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SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1. Chuyển vị của hệ 
thanh phẳng 
1.1. Khái niệm. 
1.2. Công khả dĩ của hệ đàn hồi. 
 

3/3/1
2 

CLO1  PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 

2 

Chương 1. Chuyển vị của hệ 
thanh phẳng 
1.3. Công thức Maxwell-Morh 
tính chuyển vị của hệ thanh 
phẳng. 
1.4. Công thức tính chuyển vị 
bằng cách nhân biểu đồ của 
Vêrêsaghin. 
1.4.1. Do nguyên nhân tải trọng. 
1.4.2. Do nguyên nhân nhiệt độ. 
1.4.3. Do nguyên nhân chuyển vị 
cưỡng bức gối tựa.  

3/3/1
2 

CLO1 
CLO3 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 

3 

Chương 1. Chuyển vị của hệ 
thanh phẳng 
1.5. Các định lý về sự tương hổ.  
1.6. Ví dụ 

3/3/1
2 

CLO1 
CLO3 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 

– Chuẩn bị 
tạinhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 

A1.1 
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– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

4 

Chương 2. Tính hệ siêu tĩnh 
bằng phương pháp lực 
2.1. Khái niệm 
2.2. 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.  
Hướng dẫn bài tập lớn 

3/3/1
2 

CLO1 
CLO3 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 

5 

Chương 2. Tính hệ siêu tĩnh 
bằng phương pháp lực 
2.3. Cách tính chuyển vị trong hệ 
siêu tĩnh bằng phương pháp lực.  
2.4. Cách kiểm tra kết quả trong 
phương pháp lực. 
Hướng dẫn bài tập lớn 
 

3/3/1
2 

CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 
A2.1 

6 

Chương 2. Tính hệ siêu tĩnh 
bằng phương pháp lực 
2.5. Các biện pháp đơn giản hóa 
khi tính hệ đối xứng. 
2.6. Ví dụ áp dụng 
Hướng dẫn bài tập lớn 

3/3/1
2 

CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 

7 

Chương 3. Tính hệ siêu tĩnh 
bằng phương pháp chuyển vị 
3.1. Khái niệm. 
3.2. Nội dung phương pháp 
chuyển vị.  

3/3/1
2 

CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 

A1.1 
A2.2 
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3.3. Tính hệ siêu tĩnh chịu tải 
trọng bất động.  
Hướng dẫn bài tập lớn 

cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

8 

Chương 3. Tính hệ siêu tĩnh 
bằng phương pháp chuyển vị 
3.4. 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.  
3.5. Tính hệ siêu tĩnh chịu 
chuyển vị cưỡng bức gối tựa 
Hướng dẫn bài tập lớn 

3/3/1
2 

CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO5 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 
À.2 

9 

Chương 3. Tính hệ siêu tĩnh 
bằng phương pháp chuyển vị 
Hướng dẫn bài tập lớn 

3/3/1
2 

CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO5 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 
A2.3 

10 

Chương 3. Tính hệ siêu tĩnh 
bằng phương pháp chuyển vị 
3.6. Cách tính chuyển vị trong hệ 
siêu tĩnh bằng phương pháp 
chuyển vị 
3.7. Ví dụ áp dụng 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO5
CLO6 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 
A3.1 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
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- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số…). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 
TS. Đỗ Lê Bình 
ThS. Nguyễn Thiện 
Nhân 

2019 Tập bài giảng Cơ học kết cấu ĐHKG 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Lều Thọ Trình 2010 Cơ học kết cấu tập 1, 2 NXB Khoa học và 
Kỹ thuật, 

2 Lý Trường Thành 2007 Cơ học kết cấu NXB Xây dựng 

3 
Lều Thọ Trình, Nguyễn 
Mạnh Yên 

2011 Bài tập Cơ học kết cấu tập 1, 2 NXB Khoa học và 
Kỹ thuật 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 Khóa học trực tuyến về Cơ 
học kết cấu 

https://kcthk21920.gnomio.com/course
/view.php?id=8 

2020 

Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 
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Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 
(100% 

sốlượng 
được giao). 
Một số bài 

tập nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡchữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, 
bảngbiểu sử 
dụng trong bài 
tập rõ ràng, 
phù hợp.  Ghi 
chú, giảithích 

Bài tập 
trình bày 
đẹp,đầy đủ, 
đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 

25% 
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nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

đầy đủ, hợp lý. trong bài 
tập rõ ràng,  
khoahọc. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp 
lý.Còn một 
số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 

báo cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không phù 

hợp với 
yêu cầu 

Nội dung 
phùhợp  
yêu cầu, 

hình ảnh và  
giải thích 
chưa rõ 

ràng 

Nộidungphù 
hợp với yêu 
cầu.Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, 
đẹp. 

Nội dung 
phùhợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. Có 
sử dụng video 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 

dụng video và 
giải thích cụ 
thể hiểu biết 
trên video. 

50% 

Trình 
bày slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử 
dụng từ ngữ 

Slide trìnhbày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần 

(introduction,bo

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng,  
gồm 3 phần,  
thể hiện sự 

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ sử 

25% 
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quy định và hình ảnh 
rõ ràng 

dy and 
conclusion) 

thành thạo 
trong trình bày 

dụng đơn giản 
dễ hiểu.Thể 

hiện sự thành 
thạo trong 

trình bày và 
ngôn ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 

logic, vượt 
quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 
đúng, phát 
âm không 
rõ, giọng 
nói nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy đủ. 
Giọng nói 
nhỏ, phát 

âm còn một 
số từ không 
rõ, sử dụng 
thuật ngữ 
phức chưa 
có tương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình bày 
có bố cục 3 

phần rõ ràng. 
Giọng nói vừa 

phải, rõ ràng, dễ 
nghe, thời gian 
trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người 

nghe có thể hiểu 
và kịp theo dõi 
nội dung trình 

bày 

Phần trình bày 
ngắn gọn, dễ 
hiểu. Sử dụng 
các thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. Giọng 
nói rõ ràng, 

lưu loát. Thời 
gian trình bày 

đúng quy định. 
Tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 

hiểu được nội 
dung trình 

bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 
Thu hút sự chú 

ý của người 
nghe,tương tác 
tốt với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình bày. 
Thời gian trình 

bày đúng 
quyđịnh. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(30) Học phần: Cơ học đất (LT+TH) (2,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E06012 1.2. Tên học phần: Cơ học đất (LT+TH) 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Soil mechanics 

1.5. Số tín chỉ: 03 tín chỉ (30/30/120) 

1.6. Phân bố thời gian  
- Lý thuyết  18 tiết 

- Bài tập và thảo luận nhóm 12 tiết 

- Thực hành 30 tiết 

- Tự học 120 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Lâm Nguyệt Duyên 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về bản chất vật lý và cơ học 
của đất, các lý thuyết tính toán, các phương pháp thực nghiệm và ứng dụng Cơ học đất 
trong lĩnh vực xây dựng; Kiến thức của Học phần là cơ sở nền tảng cho học phần Nền 
Móng.  
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

Trình bày được tính chất và các chỉ tiêu vật lý, cơ lý của đất, nguyên lý và thực hành 
các thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý, vật lý của đất. Tính toán các bài toán cơ bản 
như tính lún, tính ổn  định, tính sức chịu tải của nền đất. 
2.2.2. Về kỹ năng 

Hiểu và vận dụng kiến thức để đánh giá được trạng thái của đất, dự tính độ lún của 
nền đất dưới tác dụng của tải trọng công trình và tính toán sức chịu tải của nền đất. 

Thực hành đo đạc, báo cáo thí nghiệm về cơ học đất. 
2.2.3. Về thái độ 

Chuyên cần trong học tập và nghiên cứu, khả năng làm việc nhóm tốt. Tuân thủ pháp 
luật. 
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3. Chuẩn đầu ra của học phần “Cơ học đất (LT+TH)” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu 
CĐR học 

phần 
Nội dung CĐR học phần (CLO) 

CLO1 
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. 

CLO 2 
Hiểu và tính toán được các trạng thái ứng suất đất do tải trọng bản thân nền 
đất và tải trọng ngoài. 

CLO 3 
Vận dụng kiến thức để tính toán dự tính độ lún của nền đất dưới tác dụng của 
tải trọng công trình và tính toán sức chịu tải của nền đất. 

CLO 4 
Vận dụng kiến thức để tính toán sức chịu tải của nền đất, phục vụ cho tính 
toán thiết kế nền móng. 

CLO 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. 

CLO 6 

Vận dụng kiến thức để thực hiện được các bài thí nghiệm cơ học đất nhằm 
giúp cho SV nhận dạng được loại đất và một số phương pháp thông thường 
để xác định những chỉ tiêu vật lý, cơ lý của đất trong phòng thí nghiệm. Cách 
viết báo cáo. 

CLO 7 
Chuyên cần trong học tập và nghiên cứu, khả năng làm việc nhóm tốt. Tuân 
thủ các quy định, tiêu chuẩn về lĩnh vực cơ đất, nền móng. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

CLO 1   I I             

CLO 2   R              
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CLO 3   R R             

CLO 4   R R             

CLO 5   I              

CLO 6   R     R   I      

CLO 7        R   R    R R 

Tổng 
hợp HP   R R    R   R    R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọn
g số Bài đánh giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh dấu 
X nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR nào 

ở bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đi học 
và chuẩn bị 
bài đầy đủ 

theo yêu cầu 
giảng viên 
phụ trách. 

5% 
Bài tập về 

nhà 5% X CLO7 

Sinh viên 
cùng thảo luận 
và lên giải bài 

tập, điểm 
danh. 

A2. Kiểm tra 
giữa kỳ 45% 

A2.1. Sinh 
viên làm bài 
kiểm tra lý 
thuyết cá 

nhân 

15%  
CLO1 
CLO2 

 
Thi viết 

  

A2.2. Sinh 
viên làm báo 
cáo thực hành 
sau khi hoàn 
thành xong 
phần thực 

hành 

30%  
CLO6 
CLO7 

Bài báo cáo 

A3. Thi kết 
thúc học 

phần 
50% 

Bài thi kết 
thúc học phần  X 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 

Thi viết 
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CLO5 
CLO7 

b. Chính sách đối với học phần 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 
6.1.1 Học phần lý thuyết 

Tuần/
buổi 

(4 
tiết/bu

ổi) 

Các nội 
dung cơ 

bản của bài 
học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

-Chương 1: 
Các tính 

chất vật lý 
của đất 

4 

-Hiểu được ý 
nghĩa và cách 
xác định các 

chỉ tiêu vật lý, 
cơ lý, trạng 

thái  của đất. 
- Thảo luận 

nhóm để giải 
quyết bài tập 

trên lớp 

CLO1 
CLO7 

-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện 
-Thuyết 

trình, thảo 
luận nhóm 

- Nghiên cứu 
trước: 

+ Xem trước tài 
liệu chương 1 
và các tài liệu 

liên quan. 
- Làm bài tập 
về nhà và trên 

lớp 

A1 
A2.1 

2 

-Chương 2: 
Phân bố ứng 

suất trong 
đất 

4 

- Hiểu được 
ứng suất trong 

đất, và các 
loại ứng suất 

trong đất 
- Xác định và 
tính được ứng 
suất trong đất 
do tải trọng 
bản thân nền 
đất gây ra tại 
một điểm bất 
kỳ trong đất 

CLO2 
CLO7 

-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện 
-Thuyết 

trình, thảo 
luận nhóm 

- Nghiên cứu 
trước: 

+ Xem trước tài 
liệu chương 2 

mục 2.2 và các 
tài liệu liên 

quan. 
+ Hoàn thành 
các yêu cầu 

giảng viên phụ 
trách giao. 

- Làm bài tập 
về nhà và trên 

lớp 

A1 
A2.1 

3 -Chương 2: 4 - Xác định và CLO2 -Giảng - Nghiên cứu A1 
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Phân bố ứng 
suất trong 

đất (tt): 

tính được ứng 
suất trong đất 
do tải ngoài 

gây ra tại một 
điểm bất kỳ 

trong đất 

CLO7 dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện 
-Thuyết 

trình, thảo 
luận nhóm 

trước: 
+ Xem trước tài 
liệu chương 2, 
mục 2.3 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 3 
và các tài liệu 

liên quan. 
+ Hoàn thành 
các yêu cầu 

giảng viên phụ 
trách giao. 

- Làm bài tập 
về nhà và trên 

lớp 

A2.1 

4 
-Chương 3: 
Biến dạng 
của đất nền 

4 

- Kiểm tra và 
tính toán được 

độ lún của 
công trình 

CLO3 
CLO7 

-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện 
-Thuyết 

trình, thảo 
luận nhóm 

- Nghiên cứu 
trước: 

+ Xem trước tài 
liệu chương 3, 

mục 3.1 đến 3.7 
và các tài liệu 

liên quan. 
+ Hoàn thành 
các yêu cầu 

giảng viên phụ 
trách giao. 

- Làm bài tập 
về nhà và trên 

lớp 

A1 
A2.1 

5 -Chương 3: 4 - Kiểm tra và CLO3 -Giảng - Nghiên cứu A1 
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Biến dạng 
của đất nền 

(tt) 

tính toán được 
độ lún của 
công trình 

theo thời gian 

CLO7 dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện 
-Thuyết 

trình, thảo 
luận nhóm 

trước: 
+ Xem trước tài 
liệu chương 3, 
mục 3.8 và các 

tài liệu liên 
quan. 

+ Hoàn thành 
các yêu cầu 

giảng viên phụ 
trách giao. 

- Làm bài tập 
về nhà và trên 

lớp 

A2.1 

6 

-Chương 3: 
Biến dạng 
của đất nền 

(tt) 
-Chương 4: 
Sức chịu tải 
của đất nền 

4 

- Làm bài tập 
chương 3 

- Xác định và 
kiểm tra được 
sự ổn định của 
một điểm bất 
kỳ trong đất 

 

CLO3 
CLO4 
CLO7 

-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện 
-Thuyết 

trình, thảo 
luận nhóm 

- Nghiên cứu 
trước: 

+ Xem lại 
chương 3, và 

đọc trước 
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 

A1 
A2.1 

7 

-Chương 4: 
Sức chịu tải 
của đất nền 

(tt) 
-Chương 5: 

Áp lực 
ngang của 

đất 

4 

- Tính được 
sức chịu tải 
của đất nền 

- Phân biệt  và 
tính toán được 

các áp lực 
ngang của đất 

CLO4 
CLO5 
CLO7 

-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện 
-Thuyết 

trình, thảo 
luận nhóm 

- Nghiên cứu 
trước: 

+ Xem trước và 
làm bài tập 

chương 4, 5 và 
các tài liệu liên 

quan. 
+ Hoàn thành 
các yêu cầu 

giảng viên phụ 
trách giao. 

- Làm bài tập 
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về nhà và trên 
lớp 

8 Ôn tập 2 

- Nhắc lại kiến 
thức cơ bản 

các chương và 
giải đáp thắc 

mắc 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO7 

-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện 
-Thuyết 

trình, thảo 
luận nhóm 

- 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 

A3 

6.1.1 Học phần thực hành 

Tuần
/buổi 

(4 
tiết/ 

buổi) 

Các nội 
dung cơ 
bản của 
bài học 

Số tiết 
(LT/ TH/ 

TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan đến 
CĐR nào 

ở bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt động 
học của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: 
Xác định 

dung 
trọng - Độ 

ẩm 
 

4 

-Tiến hành 
thực hành 
xác định 

dung trọng 
- Tiến hành 
thực hành 

xác định độ 
ầm 

CLO6 
CLO7 

-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng 

thiết bị 
thực 

hành liên 
quan 

-Thuyết 
trình, 
thực 
hành, 

thảo luận 
nhóm 

Nghiên 
cứu trước: 

+ Xem 
trước tài 

liệu 
chương 1 
+ Các tài 
liệu liên 

quan. 
+ Viết báo 

cáo 
 

A1 
A2.2 
A2.3 

2 

Chương2: 
Xác định 

thành 
phần hạt 

4 

-Tiến hành 
thực hành 
xác định 

thành phần 

CLO6 
CLO7 

-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng 

Nghiên 
cứu trước: 

+ Xem 
trước tài 

A1 
A2.2 
A2.3 
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 hạt thiết bị 
thực 

hành liên 
quan 

-Thuyết 
trình, 
thực 
hành, 

thảo luận 
nhóm 

liệu 
chương 2 
+ Các tài 
liệu liên 

quan. 
+ Viết báo 

cáo 

3 

Chương3: 
Thí 

nghiệm 
Atterberg 
giới hạn 

nhão, giới 
hạn dẻo 

 

6 

-Tiến hành 
thực hành 
xác định 
giới hạn 
nhão WL 

- Tiến hành 
thực hành 
xác định 
giới hạn 
dẻo WP 

 

CLO6 
CLO7 

-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng 

thiết bị 
thực 

hành liên 
quan 

-Thuyết 
trình, 
thực 
hành, 

thảo luận 
nhóm 

Nghiên 
cứu trước: 

+ Xem 
trước tài 

liệu 
chương 3 
+ Các tài 
liệu liên 

quan. 
+ Viết báo 

cáo 

A1 
A2.2 
A2.3 

4 

Chương4: 
Thí 

nghiệm 
cắt trực 

tiếp 
 

8 

-Tiến hành 
thực hành 
xác định 
hai đại 

lượng đặc 
trưng cho 
sức chống 
cắt của đất 

 

CLO6 
CLO7 

-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng 

thiết bị 
thực 

hành liên 
quan 

-Thuyết 
trình, 
thực 
hành, 

thảo luận 
nhóm 

Nghiên 
cứu trước: 

+ Xem 
trước tài 

liệu 
chương 4 
+ Các tài 
liệu liên 

quan. 
+ Viết báo 

cáo 

A1 
A2.2 
A2.3 

5 
Chương5: 
Phương 
pháp xác 

8 
-Tiến hành 
thực hành 
xác định 

CLO6 
CLO7 

-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 

Nghiên 
cứu trước: 

+ Xem 

A1 
A2.2 
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định tính 
nén lún 
trong 

phòng thí 
nghiệm 

 

các chỉ tiêu 
cơ lý e, E, 

a. Vẽ sơ đồ 
nén lún 

 

dụng 
thiết bị 

thực 
hành liên 

quan 
-Thuyết 

trình, 
thực 
hành, 

thảo luận 
nhóm 

trước tài 
liệu 

chương 5 
+ Các tài 
liệu liên 

quan. 
+ Viết báo 

cáo 

A2.3 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để 
đạt CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số…). 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 
1 Lâm Nguyệt Duyên  2018 Bài giảng Cơ học đất ĐHKG 

2 Lâm Nguyệt Duyên 2018 
Bài Giảng Thực hành Cơ 

học đất ĐHKG 

 Sách, giáo trình tham khảo 
1 Braja M. Das  Principles of Soil Dynamics PWS-KENT 

2 Châu Ngọc Ẩn 2011 Cơ học đất ĐHQG TP HCM 

3 Ngô Tấn Dược 2015 Thí nghiệm Cơ học Đất NXB Xây Dựng 

4 Võ Phán 2011 Cơ học đất NXB Xây Dựng 

5 Whitlow 1997 Cơ học đất NXB Giáo Dục 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
Bài báo, tạp chí, đề tài 
nghiên cứu liên quan  

https://scholar.google.com.vn/scholar?q
=GOOGLE+SCHOLAR+SOIL+MECH
ANICS&hl=vi&as_sdt=0&as_vis=1&oi

=scholart 

2020 
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2 
Bài báo, tạp chí, đề tài 
nghiên cứu liên quan 

https://scholar.google.com.vn/scholar?h
l=vi&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=c%
C6%A1+h%E1%BB%8Dc+%C4%91%

E1%BA%A5t&btnG= 

2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 
Nhà học B hoặc C 

hoặc D   Nội dung lý thuyết 

2 
Phòng thực hành 
xây dựng A102   Các bài thực hành 

9. Đánh giá chuyên cần (Attendace Check) 
9.1. Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không 
đihọc 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi họcđầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

 

50% 

Đónggóp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp. 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2. Rubric 2: Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp 
án được thiết kế sẵn. 
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(31) Học phần: Vật liệu xây dựng (LT+TH) (2,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E06013 1.2. Tên học phần: Vật liệu xây dựng (LT+TH) 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Construction material 

1.5. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (30/30/120) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 2 tiết/ tuần 

- Thực hành: 30 tiết 2 tiết/ tuần 

- Tự học:  120 tiết 8 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Lý Thiện Hảo 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Học phần cung cấp cho sinh viên những 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. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Hiểu và nhận biết được các tính chất vật lý của các loại vật liệu thông dụng trong công 
trình xây dựng 
- 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. 
2.2.2. Về kỹ năng 
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- 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 vật liệu, chất kết dính 
cho một sản phẩm, hạng mục cụ thể trong quá trình thiết kế và thi công. 
- 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. 
2.2.3. Về thái độ 
- Có thái độ học tập nghiêm túc, nhiệt tình phát biểu ý kiến trong quá trình lên lớp. 
- Tham gia làm bài tập cá nhân và bài tập nhóm.  
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Vật liệu xây dựng (LT+TH)” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 

CLO1 - 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 
cho một sản phẩm, hạng mục cụ thể trong quá trình thiết kế và thi công. 

CLO2 - Lựa chọn phương pháp tính, chọn hợp lý cho các mác bê tông phù hợp với 
yêu cầu hạng mục, công trình. 

Kỹ năng 

CLO3 - 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. 

CLO4 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. 

CLO5 - 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. 

CLO6 - 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 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
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Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1   I I             

CLO2   I I             

CLO3   R R             

CLO4   R R             

CLO5   R R             

CLO6   R R    R   I      

CLO7        R   R    R R 

Tổng 
hợp 
HP 

  R R    R   R    R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 

20% 
A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 
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xuyên A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 

40% X 
CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
6.1 Lý Thuyết 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Các tính chất cơ bản  
của vật liệu xây dựng. 
1.1. Khái niệm chung 
1.2. Tính chất vật lý 
 

3/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1, trang 9 – 6. 
– Tại lớp: 
Nắm vững và 
hiêu rõ về mục 
đích chính của 
môn học. 
Hiểu và xác 
định được các 
tính chất vật lý 
của vật liệu 

+ A1.1 

2 Chương 1: Các tính chất cơ bản  3/0/6 CLO1 PLO4 – Dạy học  – Chuẩn bị tại + A1.1 
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của vật liệu xây dựng – tiếp 
theo. 
1.3. Tính chất cơ học 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO5 
PLO9 

PLO11 

trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, trang 29 – 34 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Hiểu và xác 
định được các 
tính chất cơ học 
của vật liệu.. 
+ Bài tập về 
nhà. 

3 

Chương 2: Vật liệu đá thiên 
nhiên. 
2.1. Khái niệm và phân loại  
2.2. Thành phần, tính chất và 
công dụng của đá  
2.3. Sử dụng đá 
 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, trang 29 – 34. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớpvề cấu kiện 
chịu uốn tiết 
diện hình chữ 
nhật - cốt kép. 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

4 

Chương 3: Vật liệu gốm xây 
dựng. 
3.1. Khái niệm và phân loại 
3.2. Nguyên liệu và sơ lược quá 
trình chế tạo 
 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3, trang 37 – 49. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
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gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Tại lớp: 
Khái niệm gốm 
xây dựng và 
cách thức phân 
loại. 
Nắm được các 
nguyên liệu chế 
tạo gốm và quá 
trình chế tạo vật 
liệu gốm. 

5 

Chương 3: Vật liệu gốm xây 
dựng.– tiếp theo 
3.3. Các loại sản phẩm gốm xây 
dựng 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, trang 71 – 81. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Nắm được các 
loại gốm dùng 
trong xây dựng. 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
 

6 

Chương 4: Chất kết dính vô cơ 
4.1. Khái niệm và phân loại  
4.2. Vôi rắn trong không khí 
4.3. Thạch cao xây dựng 
4.4. Một số loại chất kết dính vô 
cơ khác rắn trong không khí 
4.5. Vôi thủy 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4, trang 47 – 68. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Nắm được 

+ A1.1 
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quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

khái niệm, tính 
chất, công dụng 
và bảo quản 
CKD vô  cơ. 

7 

Chương 4: Chất kết dính vô cơ– 
tiếp theo 
4.6. Xi măng pooclăng 
4.7. Xi măng pooclăng hỗn hợp 
4.8. Các loại ximăng khác 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4, trang 68 – 86. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớpvề tính 
toán cột chịu 
nén lệch tâm 
phẳng. 
 

+ A1.1 

8 

Chương 5: Bê tông dùng chất 
kết dính vô cơ. 
5.1. Khái niệm và phân loại 
5.2. Bê tông nặng 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5, trang 91–117. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
+ A2.2 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
 

9 

Chương 5: Bê tông dùng chất 
kết dính vô cơ – tiếp theo. 
5.1. Khái niệm và phân loại 
5.2. Bê tông nặng 

3/0/6 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5, trang 91–117. 
– Tại lớp: 
+ Làm bài tập 
trên lớp. 

+ A1.1 
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+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

10 

Chương 6: Vữa xây dựng 
6.1. Khái niệm và phân loại 
6.2. Vật liệu chế tạo vữa  
 
6.3. Một số tính chất của hỗn hợp 
vữa và vữa 
6.4. Vữa xây  
6.5. Vữa trát 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4, trang 143–
146. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Kiểm 
tra viết 
giữa kỳ) 

6.2 Thực hành 

11 

Chương 1: Một số chỉ tiêu cơ lí 
của vật liệu 
1.1 Khối lượng thể tích 
1.2 Khối lượng riêng 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
+ Hướng 
dẫn, và 
giải thích 
cụ thể. 
. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [2], Chương 
1, trang 4–11. 
– Tại lớp: 
+ Thực hành 
trực tiếp với 
VL. 

+ A1.1 

12 

Chương 2: Sàn phẳng bằng bê 
tông cốt thép 
2.1 Đánh giá ngoại hình 
2.2 Cường độ chịu lực 

0/3/6 CLO2
CLO3 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 Hướng dẫn 
thực hành 
cụ thể với 
vật liệu., 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu[2], 
Chương2, trang 
14–16. 
–Tạilớp: 
+ Thực hành 
trực tiếp với 
VL. 

+ A1.1 
+ A2.3 
(Đánh 
giá bài 
thực 
hành) 
 

13 

Chương 3: Xi măng Pooclăng 
3.1 Xác định lượng nước tiêu 
chuẩn 
3.2 Xác định Mác ximăng 

0/3/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

Hướng dẫn 
thực hành 
cụ thể với 
vật liệu. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu[2], Chương 

+ A1.1 
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3.3 Thời gian ninh kết 
 

PLO15 
PLO16 

3, trang 19–26. 
–Tại lớp: 
+ Thực hành 
trực tiếp với 
VL. 

14 

Chương 4: Bê tông nặng 
4.1 Phân tích thành phần hạt của 
cốt liệu dùng thiết kế cấp phối 
bêtông 
4.2 Xác định độ lưu động của 
hỗn hợp bêtông 
4.3 Đúc mẫu thử bêtông và xác 
định cường độ bêtông 

0/3/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 Hướng dẫn 
thực hành 
cụ thể với 
vật liệu., 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu[2], Chương 
4, trang 26–30. 
–Tại lớp: 
+ Thực hành 
trực tiếp với 
VL. 

+ A1.1 

15 

Chương 5: Thí nghiệm thép. 
5.1 Mục đích thí nghiệm kéo thép 
5.1 Cơ sở lý thuyết 
5.3 Xác định đặc trưng cơ học 
của thép 
 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

Hướng dẫn 
thực hành 
cụ thể với 
vật liệu., 
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu[2], Chương 
5, trang 33–34. 
–Tại lớp: 
+ Thực hành 
trực tiếp với 
VL. 

+ A1.1 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số…). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Bùi Kiến An 2016 Bài giảng Vật liệu xây dựng Thư viện ĐHKG 

2 Bùi Kiến An 2017 
Bài giảng thực hành vật liệu 
xây đựng Thư viện ĐHKG 
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3 
Phùng Văn Lự; Phạm 
Duy Hữu, Phan Khắc 
Trí 

2012 Vật liệu xây dựng NXB Giáo dục 

4 
Phan Thế Vinh, Trần 
Hữu Bằng 2009 GT Vật liệu xây dựng NXB Xây dựng 

5 Lê Văn Bình 2011 
Hướng dẫn thí nghiệm sức 
bền vật liệu NXB Giáo dục 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập 
nhật 

1 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

2 
Mạng thông tin về vật liệu 
xây dựng Việt Nam (vật 
liệu bê tông) 

https://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-ket-
cau/be-tong-204 2020 

3 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

4 Tạp chí xây dựng VN http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí nghiệm, 
xưởng, cơ sở thực 

hành 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ thí nghiệm, 

thực hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm… 

Số 
lượng 

 

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

6 Giảng đường B – – Chương 6 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 
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(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao. Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 
(100% 

sốlượng 
được giao). 
Một số bài 

tập nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡchữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng, phù 

Bài tập trình 
bày đẹp,đầy 
đủ, đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  chữ,  
giãn dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 

25% 
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không phù 
hợp. 

hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

hợp.  Ghi chú, 
giải thích đầy 
đủ, hợp lý. 

bài tập rõ 
ràng,  khoa 
học. Ghi 
chú, giải 
thích cụ thể, 
hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý,đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi tiết 
và rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung báo 

cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không phù 

hợp với 
yêu cầu 

Nội dung 
phù hợp  yêu 

cầu, hình 
ảnh và  giải 
thích chưa 

rõ ràng 

Nội dung phù hợp 
với yêu cầu.Sử 
dụng thuật ngữ 
đơn giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, đẹp. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

50% 

Trình 
bày slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử 

Slide trình bày với 
bố cục logic, rõ 

ràng, gồm 3 phần 
(introduction,body 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

Slide trình 
bàyvới bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

25% 
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lượng theo 
quy định 

dụngtừ ngữ 
và hình ảnh 

rõràng 

and conclusion) phần,  thể 
hiện sự thành 

thạo trong 
trình bày 

phần. Thuật 
ngữ 

sửdụngđơn 
giản dễ 

hiểu.Thể hiện 
sự thành thạo 

trong trình 
bày và ngôn 

ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 
logic, vượt 

quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 

đúng, 
phátâm 

không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 

nghekhông 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. 

Giọng nói 
nhỏ, phát âm 
còn một số 

từ không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức 

chưacótương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình bày có 
bố cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng nói 

vừa phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời gian 

trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người nghe 
có thể hiểu và kịp 
theo dõi nội dung 

trình bày 

Phần trình 
bày ngắn gọn, 

dễ hiểu. Sử 
dụng các 

thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Bố cục rõ 
ràng. 

Giọngnói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thời gian 
trình bày 
đúng quy 

định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thu hút sự 
chú ý của 

người 
nghe,tương 
táctốt với 

người nghe. 
Người nghe 

có thể hiểu và 
theo kịp tất 
cả nội dung 
trình bày. 
Thời gian 
trình bày 

đúng 
quyđịnh. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(32) Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27021 1.2. Tên học phần: Phương pháp nghiên 
cứu khoa học 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Methodology of 
Scientific Research  

1.5. Số tín chỉ: 02 

1.6. Phân bố thời gian  

- Lý thuyết 15 

- Bài tập 15 

- Tự học 60 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Học phần cung cấp cho người học các nội dung liên quan đến những khái niệm 
nghiên cứu khoa học, phương pháp tổ chức và thực hiện một nghiên cứu khoa học, phương 
pháp trình bày báo cáo khoa học ở dạng báo cáo tổng thể, báo cáo tóm tắt, bài báo khoa 
học. Đồng thời, rèn luyện cho người học những kỹ năng cứng cần thiết trong việc thực hiện 
nghiên cứu khoa học, các kỹ năng mềm sử dụng trong báo cáo thuyết trình, báo cáo khoa 
học.  
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

Hiểu trình tự phương pháp thực hiện đề tải nghiên cứu khoa học. Biết các vấn đề 
liên quan đến cách viết báo cáo và trình bày báo cáo một cách khoa học. 
2.2.2. Về kỹ năng 

Vận dụng kiến thức để xây dựng và thiết kế đề cương nghiên cứu khoa học, nội 
dung thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học.  

Có kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo. 
2.2.3. Về thái độ 
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Có ý thức và thái độ đúng đắn trong nghiên cứu khoa học. Có tác phong công 
nghiệp, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR 
học phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

CLO1 Trình bày được trình tự và phương pháp để thực hiện một đề tài nghiên 
cứu khoa học. 

CLO2 Nhận dạng đề tài nghiên cứu khoa học, xác định và xây dựng nội dung 
trong nghiên cứu khoa học. 

CLO3 Nắm được các kiến thức liên quan đến việc bố trí công việc để thực 
hiện một nghiên cứu khoa học 

CLO4 Có khả năng viết một báo cáo khoa học ở dạng tổng thể, dạng tóm tắt, 
dạng bài báo khoa học 

CLO5 Có khả năng trình bày một bài báo cáo khoa học bằng powerpiont và 
kỹ thuật thuyết trình khoa học. 

CLO6 Có khả năng phân tích và tổng hợp các tài liệu tham khảo, các bài báo 
khoa học trong việc thực hiện nghiên cứu khoa học 

CLO7 Biết cách lập kế hoạch, qui trình và tổ chức thực hiện một đề tài 
nghiên cứu khoa học 

CLO8 Có khả năng xây dựng và thiết kế đề cương nghiên cứu khoa học, nội 
dung thực hiện của một đề tài nghiên cứu khoa học. 

CLO9 Có khả năng viết và trình bày một báo cáo khoa học dạng tổng thể, 
dạng báo cáo tóm tắt, dạng bài báo khoa học. 

CLO10 Có khả năng phân tích và đánh giá được các vấn đề liên quan đến nội 
dung nghiên cứu của đề tài khoa học 

CLO11 
 

Kỷ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng thuyết 
trình, kỹ năng phân tích và đánh giá thông tin, kỹ năng lập kế hoạch và 
tổ chức công việc. 

CLO12 
 

Kỹ năng viết và trình bày báo cáo, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong 
viết báo cáo khoa học. 

CLO13 Có ý thức và thái độ đúng đắn trong nghiên cứu khoa học. 

CLO14 
 

Có trách nhiệm đạo đức và pháp lý và khoa học khi sử dụng tài liệu 
trong nghiên cứu khoa học và trong nghề nghiệp; Tác phong công 
nghiệp, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp 
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4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

CLO 1  I R              

CLO 2  I R              

CLO 3  I R              

CLO 4            R     

CLO 5            R     

CLO 6  R R              

CLO 7  R R              

CLO 8   R R             

CLO 9            R     

CLO 10            R     

CLO 11            R     

CLO 12             R    

CLO 13                 

CLO 14               R R 

Tổng 
hợp học 

phần 
 R R R        R R  R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 
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Thành phần 
đánh giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh dấu 
X nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR ở 

bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Điểm thực 
hành và bài 

tập 
30% 

-Bài thực hành 
và bài tập  X  

-Tham gia 
100% số giờ 
-Báo cáo, kỹ 

xảo thực hành 
-Số bài tập đã 

làm 

Điểm kiểm tra 
giữa kỳ 20% 

-Bài thi kiến 
thức liên quan  X  

-Thi trắc 
nghiện/tự luận 

Điểm thi kết 
thúc học phần 50% 

-Bài thi kiến 
thức liên quan    

-Thi trắc 
nghiệm/ tự luận 

b. Chính sách đối với học phần 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần/
buổi 

Các nội dung 
cơ bản của bài 

học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 4.1 

Phương 
pháp giảng 

dạy đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1-2 

Chương 1: Đại 
cương về 
NCKH 

1.1. Khái niệm, 
phân loại, sản 
phẩm nghiên 
cứu khoa học 

1.2. Trình tự các 
bước trong 
nghiên cứu 
khoa học 

1.3. Lý thuyết 
nghiên cứu 
khoa học 

2LT/2
TH 

-Hiểu cấu 
trúc và 

biết cách 
viết bái 

báo khao 
học 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

-Phương pháp 
diễm giảng 
-Thảo luận, 

trao đổi nhóm 
-Thảo luận 
theo tình 

huống 

-Nghiên cứu 
trước: 

+Tài liệu 
+Tra cứu nội 
dung về lược 
khảo tài liệu 

-Tìm hiểu cấu 
trúc bài báo 

khoa học trên 
các tạp chí 

chuyên ngành 
-Tìm hiều 

phương pháp 
trích dẫn tài 

liệu tham khảo 
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3-6 

Chương 2: 
Phương pháp 

tiến hành 
NCKH 

2.1. Lựa chọn 
tên đề tài 

2.2. Xây dựng 
luận điểm khoa 

học 
2.3. Chứng 

minh luận điểm 
khoa học 

2.4. Tổ chức 
thực hiện đề tài 

5LT/4
TH 

Biết cách 
viết báo 

cáo nhóm  
cho đề tài 

NCKH 

CLO6 
CLO7 
CLO8 
CLO9 

CLO10 

-Phương pháp 
diễm giảng 
-Thảo luận, 

trao đổi nhóm 
-Thảo luận 
theo tình 

huống 

-Nghiên cứu 
trước: 

+Tài liệu liện 
quan 

+Tra cứu về 
cach viết đề 

cương nghiên 
cứu khoa 

học/LVTN 
-Làm bài tập 
giao trước đó 

-Làm việc 
nhóm (theo 

danh sách phân 
nhóm): viết báo 

cáo bài thực 
hành số 1. 

-Tìm hiểu nội 
dung bài thực 

hành số 2 

 

7-10 

Chương 3: 
Phương pháp 
trình bày báo 
cáo khoa học 
3.1. Các dạng 
báo cáo khoa 

học 
3.2. Cấu trúc 

chung của một 
báo cáo khoa 

học 
3.3. Ngôn ngữ 
và cách trích 

dẫn trong 
NCKH 

3.4. Phương 
pháp trình bày 
báo cáo khoa 

học. 

5LT/4
TH 

-Biết tra 
cứu tài 

liệu và viết 
báo cáo 

 

CLO11 
CLO12 

 

-Phương pháp 
diễm giảng 
-Thảo luận, 

trao đổi nhóm 
-Thảo luận 
theo tình 

huống 

-Nghiên cứu 
trước: 

+Tài liệu liện 
quan 

+Tra cứu các 
bài báo khoa 
học trên các 
phương tiện 

liên quan 
chuyên ngành 

-Làm việc , 
thảo luận 

nhóm, tìm hiểu 
nội dung liên 
quan đến bài 
thực hành số 

3,4. 
-Viết báo cáo 
bài thực hành 

số 2 
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11-15 

Chương 4: Kỹ 
thuật trình bày 
báo cáo khoa 

học 
4.1. Cấu trúc 
bài báo cáo 

khoa học bằng 
Powerpoint 

4.2. Kỹ thuật 
chuẩn bị báo 
cáo khoa học 

bằng 
Powerpoint 

4.3. Một số kỹ 
thuật và thủ 

thuật trình bày 
báo cáo khoa 

học 

3LT/5
TH 

Biết sử 
dụng phần 

mềm 
Powerpoin
t để thuyết 

trình 

CLO13 
CLO14 
CLO15 

-Phương pháp 
diễm giảng 
-Thảo luận, 

trao đổi nhóm 
-Thảo luận 
theo tình 

huống 

-Nghiên cứu 
trước: 

+Tài liệu liện 
quan 

+Xem lại nội 
dung chương 3 
+Nghiên cứu 

phần mềm 
Powerpoint 
-Làm việc , 
thảo luận 

nhóm, tìm hiểu 
nội dung liên 
quan đến bài 

thực hành số 5. 
-Viết báo cáo 
bài thực hành 

số 3,4 
-Làm bài thực 
hành số 5 và 
viết báo cáo. 

 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để 
đạt CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số…). 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 
1     

2     

…...     

 Sách, giáo trình tham khảo 
1 Vũ Cao Đàm 2005 Phương pháp luận Nghiên Khoa học kỹ thuật 
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Cứu Khoa học 

…..     

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 
TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 
1    
2    
3    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1     

2     

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1. Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2. Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
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đánh giá MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

số 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số 

lượng bài tập 
được giao. 
Chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày 
(font chữ, cỡ 
chữ, giãn 
dòng).  
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập không 
phù hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn  
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng, phù 
hợp. Còn một 
số lỗi nhỏ về 
trình bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng, phù 
hợp.  Ghi chú, 
giải thích đầy 
đủ, hợp lý. 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  chữ,  
giãn dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng,  khoa 
học. Ghi 
chú, giải 
thích cụ thể, 
hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không 
đầy đủ, một 
số không 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi tiết 
và rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(33) Học phần: Trắc địa (LT) (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07010 1.2. Tên học phần: Trắc địa 

1.3. Ký hiệu học phần:  1.4. Tên tiếng Anh: Geodetic 

1.5. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30/0/60) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 
- Lý thuyết:  30 tiết  2 tiết/tuần 
- Thực hành:  0 0  tiết/tuần 
- Tự học:  60 tiết 4 tiết/tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Vũ Thanh Phong 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

 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…  
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

2.1.1.1 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. 

2.1.1.2 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. 

2.1.1.3 Học phần trang bị các kiến thức về máy thủy bình hương pháp đo đạc bằng 
máy thủy bình: Khái niệm về hệ thống cao độ và phương pháp đo cao, nguyên lý đô cao 
hình học-máy thủy bình, phương pháp đo cao hình học, đo cao lượng giác, đo cao kỹ thuật. 

2.1.1.4 Học phần trang bị các kiến thức về đo vẽ bản đồ địa hình: lưới khống chế 
mặt bằng, đường chuyền kinh vĩ. 
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2.1.1.5 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. 
2.2.2. Về kỹ năng 

2.2.2.1 Kỹ năng cứng 
- 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 
2.2.2.2 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 

2.2.3. Về 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  

3. Chuẩn đầu ra của học phần “Trắc địa (LT)” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản của ngành trắc địa cho công 

việc xây dựng công trình 

Kỹ năng 

CLO2 Hiểu và vận dụng kiến thức để đo đạc cao độ cho công việc xây dựng 

CLO3 Sử dụng máy toàn đạc để phục vụ cho xây dựng 

CLO4 Vận dụng được cách xây dựng lưới khống chế trắc địa phục vụ cho việc xây 
dựng 

CLO5 Vận dụng được các kiến thức về bố trí công trình xây dựng 

Thái độ 
CLO6 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
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Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1   I I    I         

CLO2   R R    R  R     R R  

CLO3   R R    R  R     R R 

CLO4   R R    R  R     R R 

CLO5   R R    R  R     R R 

CLO6               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   R    R  R     R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọn
g số 

Bài đánh 
giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh dấu 
X nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR 

nào ở bảng 
4.1 

Hướng dẫn 
phương 

pháp đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Có mặt thường 
xuyên đầy đủ 
các buổi học 

5%   X  
Điểm danh 
khi lên lớp 

Đánh giá khả 
năng sử dụng 
các loại máy 
trong đo đạc 
công trình 

45% 

Đánh giá 
thông qua 
các buổi 
thực hành 
trắc địa 

   
Chấm thực 
hành 
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Kiến thức tổng 
hợp về trắc địa 50% 

Bài thi kết 
thúc học 
phần 

 X  

Tổ chức thi 
kết thúc học 
phần và 
chấm bài thi 

b. Chính sách đối với học phần 
 Học phần được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và phù hợp. Người dạy và người 
học nghiêm chỉnh tuân theo nội dung của đề cương chi tiết để đạt chuẩn đầu ra của học 
phần. 
 Để học phần được tiến hành đúng chất lượng, phải thực hiện việc giảng dạy song 
song với học phần Thực hành Trắc địa. 
 Học phần đỏi hỏi phải có đầy đủ máy móc, dụng cụ đo đạc như: máy thủy bình, 
máy toàn đạc…. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của bài 

học/ 
chương
/ chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt động 
học của 
SV(*) 

Tên bài 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tuần 
1-2 

Vấn đề 1 Kiến thức 
chung về trắc địa  

1.1. Vai trò, nhiệm 
vụ của môn học 
1.2. Nghiên cứu quả 
đất 
1.3. Khái niệm về 
các phép chiếu và hệ 
tọa độ  
1.4. Khái niệm về 
định hướng đường 
thẳng - Bài toán xác 
định tọa độ phẳng  
1.5. Sai số trong trắc 
địa  

 

4LT CLO 01 

PLO3 
PLO4 
PLO8 
PLO10 

Thuyết 
trình, đặt 
câu hỏi, giải 
đáp thắc 
mắc của SV 

Xem trước 
bài trước khi 
lên lớp 
Nghe giảng, 
ghi chép, đặt 
câu hỏi, trả 
lời câu hỏi 

 

Tuần Vấn đề 2: Đo cao 8LT CLO 02 PLO3 Hướng dẫn Xem trước Cân bằng 
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3-4-5-
6 

bằng máy thủy bình 
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 
3.3. Phương pháp đo 

cao hình học... 
3.4. Đo cao lượng 

giác - đo cao kỹ thuật 

PLO4 
PLO8 
PLO10 

SV thực 
hành cân 
bằng máy 
thủy bình, 
đo cao độ 
bằng máy 
thủy bình 
Thuyết 
trình, đặt 
câu hỏi, giải 
đáp thắc 
mắc của SV 

bài trước khi 
lên lớp 
Nghe giảng, 
ghi chép, đặt 
câu hỏi, trả 
lời câu hỏi 
Thực hành 
các bài thực 
hành 

máy thủy 
bình 
Đo cao 
bằng máy 
thủy bình 
 

Tuần 
7-8-9-

10 

Vấn đề 3: Máy toàn 
đạc và đo đạc bằng 
máy toàn đạc 
 
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 

8LT CLO 03 

PLO3 
PLO4 
PLO8 
PLO10 

Hướng dẫn 
SV thực 
hành cân 
bằng máy 
toàn đạc, đo 
đạc bằng 
máy toàn 
đạc 
 
Thuyết 
trình, đặt 
câu hỏi, giải 
đáp thắc 
mắccủa SV 

Xem trước 
bài trước khi 
lên lớp 
Nghe giảng, 
ghi chép, đặt 
câu hỏi, trả 
lời câu hỏi 

Bảng kế 
hoạch thi 
công được 
lập bằng 
phần mềm 
MS 
Project 
của SV 

Tuần 
11-12 

Vấn đề 4: Đo vẽ bản 
đồ địa hình 
4.1. Lưới khống chế 
mặt bằng . 
4.2. Đường chuyền 
kinh vĩ 

4LT CLO 04 

PLO3 
PLO4 
PLO8 
PLO10 

Thuyết 
trình, đặt 
câu hỏi, giải 
đáp thắc 
mắccủa SV 

Xem trước 
bài trước khi 
lên lớp 
Nghe giảng, 
ghi chép, đặt 
câu hỏi, trả 
lời câu hỏi 

 

Tuần 
13-14 

Vấn đề 5: Bố trí công 
trình 
 
5.1 Khái niệm chung 
5.2 Các bước bố trí 
công trình 
5.3 Bố trí các yếu tố 

4LT CLO 05 

PLO3 
PLO4 
PLO8 
PLO10 

Thuyết 
trình, đặt 
câu hỏi, giải 
đáp thắc 
mắccủa SV 

Xem trước 
bài trước khi 
lên lớp 
Nghe giảng, 
ghi chép, đặt 
câu hỏi, trả 
lời câu hỏi 
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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 

Tuần 
15 Ôn tập 2LT  

PLO3 
PLO4 
PLO8 
PLO10 

   

Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, tên bài 

báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ nơi ban 

hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Vũ Thanh Phong 2020 Bài giảng Trắc địa ĐHKG 

2 Lê Duy Ngụ 2011 Trắc địa đại cương 
NXB 

GTVT 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Bộ Xây dựng 2012 
TCVN 9398 : 2012 Công 

tác trắc địa trong xây dựng 
công trình - yêu cầu chung 

 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
Hướng dẫn quy trình đo 
đạc xác định tọa độ vị 
trí ranh | cắm ranh đất 

https://www.youtube.com/watch?v=4x-
JoC2RBJI 

5/12/2020 

2 Land Surveying 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GT
KAR4N6Inc 

5/12/2020 

3 
Installing Permanent 
Survey Mark 

https://www.youtube.com/watch?v=kA
URyB9HjaE 

5/12/2020 

4 
Topcon GTS - 
Resection, Data Collect, 
Point Stakeout 

https://www.youtube.com/watch?v=2u_
iV9i_9ww 

5/12/2020 
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Hướng dẫn sử dụng 
máy toàn đạc Topcon 
chi tiết 

https://www.youtube.com/watch?v=mS
XngLOSTTs 5/12/2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 Phòng học Máy chiếu, bảng , 1 Lý thuyết 

2 
Khu vực thực 
hành trắc địa 

Máy toàn đạc, gương, 
Máy thủy bình , mia 

5 
5 

Thực hành đo đạc 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy đủ, 
rất chuyên cần 

(100%). 
50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh 
thoảng tham 

gia phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 
biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 

liên quan đến 
bài học. Các 
đóng góp cho 

bài học là 
hiệu quả. 

Tham gia tích 
cực các hoạt 
động tại lớp: 

phát biểu, trao 
đổi ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các đóng 
góp rất hiệu 

quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 
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Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số 

lượng bài tập 
được giao. 
Chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 
giao). Hầu 
hết bài tập 
nộp  đúng 
thời gian  
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 

số lượng 
được giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày 
(font chữ, cỡ 
chữ, giãn 
dòng).  
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn  
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng, phù 
hợp. Còn một 
số lỗi nhỏ về 
trình bày (lỗi 
chính tả, nhầm 
lẫn ghi chú, 
kích thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp.  Ghi 
chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  chữ,  
giãn dòng), 
logic.  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng,  khoa 
học. Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không 
đầy đủ, một 
số không 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ 
ràng. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi tiết 
và rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 
Tiêu 
chí                   

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
g 
số 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội Không  Nội dung Nội dung Nội dung phù Nội dung phù 50% 
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dung 
báo 
cáo 

có  nội 
dung 

hoặc nội 
dung 

không 
phù hợp 
với yêu 

cầu 

phù hợp  
yêu cầu, 
hình ảnh 
và  giải 

thích chưa 
rõ ràng 

phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ  ràng, 
đẹp. 

hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. Có 
sử dụng video 

hợp với yêu cầu.  
Sử dụng thuật 

ngữ đơn giản, dễ 
hiểu.  Hình ảnh 

minh họa rõ 
ràng, đẹp, phong 
phú. Có sử dụng 

video và giải 
thích cụ thể hiểu 
biết trên video. 

Trình 
bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, 

không đủ 
số lượng 
theo quy 

định 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử 
dụng từ 
ngữ và 

hình ảnh 
rõ ràng 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introduction

, body and 
conclusion) 

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng,  
gồm 3 phần,  
thể hiện sự 
thành thạo 

trong trình bày 

Slide trình bày 
với bố cục logic, 
rõ ràng, gồm 3 

phần. Thuật ngữ 
sử dụng đơn giản 
dễ hiểu. Thể hiện 

sự thành thạo 
trong trình bày 
và ngôn ngữ. 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 
logic, 

vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phát âm 
không rõ, 
giọng nói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy 

đủ. Giọng 
nói nhỏ, 
phát âm 
còn một 

số từ 
không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức chưa 
có tương 
tác với 
người 

nghe khi 
trình bày. 

Phần trình 
bày có bố 
cục 3 phần 

rõ ràng. 
Giọng nói 

vừa phải, rõ 
ràng, dễ 

nghe, thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định, 

thỉnh thoảng 
có tương tác 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và kịp 
theo dõi nội 
dung trình 

bày 

Phần trình bày 
ngắn gọn, dễ 
hiểu. Sử dụng 
các thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. Giọng 
nói rõ ràng, 

lưu loát. Thời 
gian trình bày 

đúng quy 
định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe có 
thể hiểu được 
nội dung trình 

bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố cục 

rõ ràng. Giọng 
nói rõ ràng, lưu 
loát. Thu hút sự 
chú ý của người 
nghe, tương tác 

tốt với người 
nghe. Người 

nghe có thể hiểu 
và theo kịp tất cả 

nội dung trình 
bày. Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(34) HỌC PHẦN: Trắc địa (TH) 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07011 1.2. Tên học phần: Trắc địa (TH) 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Geodetic Practice 

1.5. Số tín chỉ: 1 tín chỉ (0/30/60) 

1.6. Phân bố thời gian 10 tuần 

- Lý thuyết: 0 tiết  0 tiết/tuần 

- Thực hành: 30 tiết 3 tiết/tuần 

- Tự học: 60 tiết 6 tiết/tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

-Giảng viên phụ trách chính: ThS. Vũ Thanh Phong 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

 Học phần trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ sở của môn học Thực hành trắc 
địa bao gồm các phương pháp sử dụng máy móc để đo đạc định vị trong xây dựng công 
trình. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

2.1.1.1 Học phần trang bị cho sinh viên các kỹ năng để bố trí lưới khống chế trắc 
địa. 

2.2.1.2 Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng máy và các dụng cụ để đo 
chiều dài. 

2.2.1.3 Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng máy để đo góc. 
2.2.1.4 Học phần trnag bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng máy để đo cao. 
2.2.1.5 Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng máy để thực hiện việc giác 

móng và bố trí điểm ra thực địa. 
2.2.1.6 Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng đo đạc, vẽ mặt bằng hiện trạng và 

tính toán công trình. 
2.2.2. Về kỹ năng 

2.2.2.1 Kỹ năng cứng 
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-Sinh viên sử dụng được các loại máy móc như máy thủy bình, máy toàn đạc… để 
đo đạc công trình. 

2.2.2.2 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. 

2.2.3. Về 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. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần “Trắc địa (TH)” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kỹ năng 

CLO1 Xác định được vị trí các đỉnh trong lưới khống chế trắc địa 

CLO2 Sử dụng được các dụng cụ, máy móc để đo chiều dài ngoài thực địa 

CLO3 Sử dụng được máy toàn đạc để đo góc ngoài thực địa 

CLO4 Sử dụng được máy thủy bình để đo cao độ ngoài thực địa 

CLO5 Sử dụng được máy thủy bình để bố trí cao độ và máy toàn đạc để bố trí tọa 
độ của điểm ra mặt bằng 

CLO6 Sử dụng được máy toàn đạc để đo khảo sát và vẽ mặt bằng hiện trạng 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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CLO1   I     I         

CLO2   R     R  R R      

CLO3   R     R  R R      

CLO4   R     R  R R      

CLO5   R     R  R R      

CLO6   R     R  R R      

CLO7               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

       R  R R    R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọn
g số 

Bài đánh giá Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh dấu 
X nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR nào 

ở bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương 

pháp đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Có mặt thường 
xuyên đầy đủ các 
buổi học 

5%     
Điểm danh 
khi lên lớp 

Đánh giá khả 
năng sử dụng các 
loại máy trong đo 
đạc công trình 

45% 

Đánh giá thông 
qua các buổi 
thực hành trắc 
địa 

   
Chấm thực 
hành 

Kiến thức tổng 
hợp về trắc địa 50 

Bài thi kết thúc 
học phần    

Tổ chức thi 
kết thúc học 
phần và chấm 
bài thi 

b. Chính sách đối với học phần 
 Học phần được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và phù hợp. Người dạy và người 
học nghiêm chỉnh tuân theo nội dung của đề cương chi tiết để đạt chuẩn đầu ra của học 
phần. 
 Để học phần được tiến hành đúng chất lượng, phải thực hiện việc giảng dạy song 
song với học phần Trắc địa. 
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 Học phần đỏi hỏi phải có đầy đủ máy móc, dụng cụ đo đạc như: máy thủy bình, 
máy toàn đạc…. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của bài 

học/ 
chương
/ chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 

bảng 4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tuần 
1 

Vấn đề 1: Thực hành 
lựa chọn bố trí lưới 
khống chế trắc địa  
1.1 Khái niệm, phân 
loại lưới khống chế trắc 
địa 
1.2 Các bước xây dựng 
lưới đường chuyền kinh 
vĩ 
1.3 Ví dụ đo, tính toán 
và vẽ lưới đường 
chuyền kinh vĩ  

3TH CLO 01 

PLO3 
PLO8 

PLO10 
PLO11 

Thực 
hành mẫu, 
yêu cầu 
sinh viên 
thực hiện 
theo 
hướng 
dẫn 

Xem trước 
bài trước 
khi lên lớp 
Nghe 
giảng, ghi 
chép, đặt 
câu hỏi, 
trả lời câu 
hỏi 
Thực hành 
theo 
hướng dẫn 

Đo đạc mặt 
bằng hiện 
trạng  

Tuần 
2 

Vấn đề 2  Thực hành 
công tác đo dài 
2.1 Khái niệm công tác 
đo dài  
2.2 Dụng cụ và các 
phương pháp đo dài 

3TH CLO 02 

PLO3 
PLO8 

PLO10 
PLO11 

Hướng 
dẫn SV 
thực hành 
đo chiều 
dài bằng 
thước và 
bằng máy 
toàn đạc 
Yêu cầu 
SV thực 
hành theo 

Xem trước 
bài trước 
khi lên lớp 
Nghe 
giảng, ghi 
chép, đặt 
câu hỏi, 
trả lời câu 
hỏi 
Thực hành 
các bài 
thực hành 

Kiểm tra 
Đo chiều 
dài bằng 
máy toàn 
đạc và bằng 
thước 
 

Tuần 
3 

Vấn đề 3 Thực hành 
công tác đo góc 
3.1 Khái niệm công tác 
đo góc 

3TH CLO 03 

PLO3 
PLO8 

PLO10 
PLO11 

Hướng 
dẫn SV 
thực hành 
đo chiều 
góc bằng 

Xem trước 
bài trước 
khi lên lớp 
Nghe 
giảng, ghi 

Kiểm tra 
Đo góc 
bằng máy 
toàn đạc 
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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 
3.4 Sai số khi đo góc 

máy toàn 
đạc 
Yêu cầu 
SV thực 
hành theo 

chép, đặt 
câu hỏi, 
trả lời câu 
hỏi 
Thực hành 
các bài 
thực hành 

 

Tuần 
4-5 

Chương 4 Thực hành 
công tác đo cao  
4.1 Khái niệm đo cao 

và cao độ 
4.2 Phương pháp đo 

cao hình học 

6TH CLO 04 

PLO3 
PLO8 

PLO10 
PLO11 

Hướng 
dẫn SV 
thực hành 
cân bằng 
máy thủy 
bình, đo 
cao độ 
bằng máy 
thủy bình 
Yêu cầu 
SV thực 
hành theo 

Xem trước 
bài trước 
khi lên lớp 
Nghe 
giảng, ghi 
chép, đặt 
câu hỏi, 
trả lời câu 
hỏi 
Thực hành 
các bài 
thực hành 

Kiểm tra 
Cân bằng 
máy thủy 
bình 
Đo cao 
bằng máy 
thủy bình 
 

Tuần 
6-7 

Vấn đề 5 Giác móng 
và bố trí điểm ra thực 
địa 
5.1 Khái niệm giác 
móng  
5.2 Các phương pháp 
giác móng  
5.3 Bố trí công trình 

6TH CLO 05 

PLO3 
PLO8 

PLO10 
PLO11 

Hướng 
dẫn SV 
thực hành 
giác móng 
và bố trí 
điểm ra 
thực địa 
bằng máy 
toàn đạc 
Yêu cầu 
SV thực 
hành theo 

Xem trước 
bài trước 
khi lên lớp 
Nghe 
giảng, ghi 
chép, đặt 
câu hỏi, 
trả lời câu 
hỏi 
Thực hành 
các bài 
thực hành 

Kiểm tra 
Bố trí điểm 
bằng máy 
toàn đạc 
 

Tuần 
8-9-
10 

Vấn đề 6 thực hành đo 
đạc và vẽ mặt bằng 
công trình  tính toán 
công trình  
6.1 Khái niệm đo khảo 
sát  
6.2 Đo khảo sát bằng 
máy toàn đạc 
6.3 Bản vẽ san lấp mặt 

9LT CLO 05 

PLO3 
PLO8 

PLO10 
PLO11 
PLO15 
PLO16 

Hướng 
dẫn SV 
thực hành 
đo khảo 
sát bằng 
máy toàn 
đạc  
Yêu cầu 
SV thực 

Xem trước 
bài trước 
khi lên lớp 
Nghe 
giảng, ghi 
chép, đặt 
câu hỏi, 
trả lời câu 
hỏi 

Thi kết 
thúc học 
phần 
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bằng  
6.4 Phương pháp tính 
khối lượng san lấp mặt 
bằng  

hành theo Thực hành 
các bài 
thực hành 

Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Vũ Thanh Phong 2020 
Bài giảng Thực hành Trắc 

địa  

2 Lê Duy Ngụ 2011 Trắc địa đại cương NXB GTVT 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Bộ Xây dựng 2012 
TCVN 9398 : 2012Công 

tác trắc địa trong xây dựng 
công trình - yêu cầu chung 

 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 

1. Hướng dẫn quy 
trình đo đạc xác định tọa 
độ vị trí ranh | cắm ranh 
đất 

https://www.youtube.com/watch?v=4
x-JoC2RBJI 

5/12/2020 

2 2. Land Surveying https://www.youtube.com/watch?v=G
TKAR4N6Inc 

5/12/2020 

3 
3. Installing 

Permanent Survey Mark 
https://www.youtube.com/watch?v=k

AURyB9HjaE 
5/12/2020 

4 
4. Topcon GTS - 

Resection, Data Collect, 
Point Stakeout 

https://www.youtube.com/watch?v=2
u_iV9i_9ww 

5/12/2020 

5 
5. Hướng dẫn sử 

dụng máy toàn đạc 
Topcon chi tiết 

https://www.youtube.com/watch?v=m
SXngLOSTTs 

5/12/2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí 

nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần Số  
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mềm,… lượng 

1 
Khu vực thực 
hành trắc địa 

Máy toàn đạc, gương, 
Máy thủy bình , mia 

5 
5 

Thực hành đo đạc 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao. Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 

25% 
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yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 
Tiêu 
chí                   

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 
báo 
cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dung 
không 

phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung phù 
hợp  yêu cầu, 
hình ảnh và  
giải thích 

chưa rõ ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ  
ràng, đẹp. 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 

dụng video và 

50% 
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phú. Có sử 
dụng video 

giải thích cụ 
thể hiểu biết 
trên video. 

Trình 
bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, 

không đủ 
số lượng 
theo quy 

định 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử dụng 
từ ngữ và 

hình ảnh rõ 
ràng 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introduction, 

body and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự 

thành thạo 
trong trình 

bày 

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ sử 
dụng đơn giản 
dễ hiểu. Thể 
hiện sự thành 

thạo trong 
trình bày và 
ngôn ngữ. 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 
logic, 

vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phát âm 
không rõ, 
giọng nói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. Giọng 
nói nhỏ, phát 
âm còn một 
số từ không 
rõ, sử dụng 
thuật ngữ 

phức chưa có 
tương tác với 
người nghe 

khi trình bày. 

Phần trình 
bày có bố 

cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 
gian trình 

bày đúng quy 
định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và kịp theo 

dõi nội dung 
trình bày 

Phần trình 
bày ngắn 
gọn, dễ 
hiểu. Sử 
dụng các 
thuật ngữ 

đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọng nói 

rõ ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 
Thu hút sự chú 

ý của người 
nghe, tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe có 

thể hiểu và 
theo kịp tất cả 
nội dung trình 
bày. Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 

25% 
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(35) Học phần: Nguyên lý thiết kế kiến trúc (LT&BTL) 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27014 1.2. Tên học phần: Nguyên lý thiết kế 
kiến trúc (LT&BTL) 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Architectural design 
principles 

1.5. Số tín chỉ: 02 tín chỉ 

1.6. Phân bố thời gian  
- Lý thuyết  15 tiết 
- Thực hành 30 tiết 
- Tự học 90 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:   

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần nguyên lý thiết kế kiến trúc trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 
nguyên lý trong thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Nhờ đó người học 
có khả năng thiết lập mặt bằng cho các các công trình quy mô nhỏ cũng như có nền tảng 
kiến thức trong việc tự tìm hiểu cách thiết kế kiến trúc các công trình công cộng và công 
nghiệp. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Hiểu được các nguyên tắc cơ bản trong công tác thiết kế kiến trúc. 
- Hiểu được các tiêu chuẩn cơ bản phục vụ cho công tác thiết kế. 
- Có kiến thức cơ bản về thiết kế kiến trúc nhà ở, công trình công cộng, công trình công 
nghiệp. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Kỹ năng phân loại các dạng kiến trúc công trình phổ biến. 
- Kỹ năng vẽ và trình bày phương án kiến trúc cho một công trình quy mô nhỏ. 
- Kỹ năng nhận biết và áp dụng những yêu cầu cơ bản trong thiết kế kiến trúc công trình 
công cộng. 
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- Kỹ năng nhận biết và áp dụng những yêu cầu cơ bản trong thiết kế kiến trúc công trình 
công nghiệp. 
2.2.3. Về thái độ 
- Tích cực học tập nghiên cứu khoa học. 
- Hứng thú, say mê trong công việc học tập. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Nguyên lý thiết kế kiến trúc” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 
 Kiến thức 

CLO1 Hiểu được các nguyên tắc cơ bản cũng như các tiêu chuẩn 
trong công tác thiết kế kiến trúc. 

CLO2 Hiểu được các kiến thức cơ bản trong việc thiết kế các công 
trình phổ biến. 

 Kỹ năng 

CLO3 Vẽ các phương án kiến trúc cho một công trình quy mô nhỏ 

CLO4 Nhận biết phương án kiến trúc tối ưu. 

CLO5 Áp dụng những yêu cầu cơ bản trong thiết kế công trình 
công cộng và công nghiệp 

 Thái độ 

CLO6 Thái độ tích cực và khả năng tự học trong học tập 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
 I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
 R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 

PLO1 

PLO2 

PLO3 

PLO4 

PLO5 

PLO6 

PLO7 

PLO8 

PLO9 

PLO10 

PLO11 

PLO12 

PLO13 

PLO14 

PLO15 

PLO16 

CLO1    I I  I  I I I I  I   
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CLO2    I I  I  I I I I  I   

CLO3    I I  I  I I I I  I   

CLO4    I I  I  I I I I  I   

CLO5    I I  I  I I I I  I   

CLO6               I I 

Tổng 
hợp 
học 

phần 

   I I  I  I I I I  I I I 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần 

đánh giá 

Trọng 
số 

Bài đánh 
giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR 

nào ở 
bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Kiểm 
tra chuyên 
cần. 

30% 

A1.1 Tính 
chuyên cần 

10% x CLO6 
GV điểm danh 
thường xuyên các 
buổi học. 

A1.2 Bài tập 
cá nhân 20% x 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 

GV giao bài tập 
cho sinh viên. Sinh 
viên tự nghiên cứu 
tài liệu và nộp lại 
vào  thời gian cuối 
học phần. 

A2. Kiểm 
tra định 
kỳ. 

20% 
A2. Bài 
kiểm tra 20% x 

CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO5 

SV được đánh giá 
thông qua bài 
kiểm tra trắc 
nghiệm. 

A3. Đánh 
giá cuối 
kỳ. 

50% 
A3. Thi cuối 
kỳ 50% x 

CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO5 

SV được đánh giá 
thông bài thi trắc 
nghiệm đánh giá 
tổng quát. 
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b. Chính sách đối với học phần 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Kiến trúc 
nhập môn 
1.1 Khái niệm. 
1.2 Các nguyên tắc 
thiết lập đồ án kiến 
trúc. 

1LT/2
TH 

1.1 Hiểu được 
các nguyên tắc 
thiết lập đồ án 
kiến trúc. 
1.2 Hiểu được 
quy cách trình 
bày kiến trúc 
công trình. 

CLO1 
CLO2 
CLO6 

Thuyết 
trình 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi, thảo 
luận 

A1.1 

2 

Chương 1: Kiến trúc 
nhập môn 
1.2 Các nguyên tắc 
thiết lập đồ án kiến 
trúc. (tt) 
1.3 Mạng lưới mô đun 

1LT/2
TH 

2.1 Hiểu được 
quy cách trình 
bày kiến trúc 
công trình. 
2.2 Hiểu được 
mối liên hệ 
giữa công tác 
thiết kế kiến 
trúc và thiết kế 
kết cấu. 

CLO1 
CLO2 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thảo luận 
nhóm 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi, thảo 
luận 

A1.1 

3 
Chương 1: Kiến trúc 
nhập môn 
1.4 Nguyên lý chung. 

1LT/2
TH 

3.1 Nhớ được 
các nguyên lý 
chung trong 
thiết kế kiến 
trúc. 
3.2 Nhận biết 
được các hình 
khối và tỉ lệ 
vàng trong kiến 
trúc. 

CLO1 
CLO2 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thảo luận 
nhóm 

Trả lời 
câu hỏi, 
thảo luận 

A1.1 

4 Chương 1: Kiến trúc 1LT/2 4.1 Nhớ được CLO1 Thuyết Trả lời A1.1 
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nhập môn 
1.4 Nguyên lý chung. 
(tt) 

TH các nguyên lý 
chung trong 
thiết kế kiến 
trúc. 
4.2 Nhận biết 
được các hình 
khối và tỉ lệ 
vàng trong kiến 
trúc. 

CLO2 
CLO6 

trình, 
thảo luận 
nhóm 

câu hỏi, 
thảo 
luận. Đọc 
trước 
chương 2 

5 

Chương 2: Kiến trúc 
nhà ở 
2.1 Khái niệm về nhà 
ở. 
2.2 Phân loại nhà ở. 
2.3 Nội dung một căn 
hộ. 

1LT/2
TH 

5.1 Hiểu được 
khái niệm và 
cách phân loại 
nhà ở. 
5.2 Nhớ được 
các yêu cầu về 
kiến trúc trong 
một công trình 
nhà ở. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thảo luận 
nhóm 

Trả lời 
câu hỏi, 
thảo luận 

A1.1 

6 

Chương 2: Kiến trúc 
nhà ở 
2.3 Nội dung một căn 
hộ. (tt) 

1LT/2
TH 

6.1 Nhớ được 
các yêu cầu về 
kiến trúc trong 
một công trình 
nhà ở. 
6.2 Thiết kế 
được các mặt 
bằng trong một 
công trình nhà 
ở. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thảo luận 
nhóm 

Trả lời 
câu hỏi, 
thảo luận 

A1.1 

7 

Chương 2: Kiến trúc 
nhà ở 
2.3 Nội dung một căn 
hộ. (tt) 

1LT/2
TH 

7.1 Nhớ được 
các yêu cầu về 
kiến trúc trong 
một công trình 
nhà ở. 
7.2 Thiết kế 
được các mặt 
bằng trong một 
công trình nhà 
ở. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thảo luận 
nhóm, 
thuyết 
trình 
nhóm 

Trả lời 
câu hỏi, 
thảo 
luận, 
thuyết 
trình 
phươn án 
tối ưu 

A1.1 
A1.2 

8 
Chương 2: Kiến trúc 
nhà ở 

1LT/2
TH 

8.1 Nhớ được 
các yêu cầu về 

CLO1 
CLO2 

Thuyết 
trình, 

Trả lời 
câu hỏi, 

A1.1 
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2.3 Nội dung một căn 
hộ. (tt) 

kiến trúc trong 
một công trình 
nhà ở. 
8.2 Thiết kế 
được kiến trúc 
của các bộ 
phận trong nhà 
ở. 

CLO3 
CLO4 
CLO6 

thảo luận 
nhóm, 
thuyết 
trình 
nhóm 

thảo 
luận, 
thuyết 
trình 
phươn án 
tối ưu. 
Đọc 
trước 
chương 3 

9 

Chương 3: Kiến trúc 
công trình công cộng 
3.1 Phân loại và đặc 
điểm. 
3.2 Các bộ phận nhà 
công cộng 

1LT/2
TH 

9.1 Hiểu được 
đặc điểm nhà 
công cộng. 
9.2 Nhớ được 
các yêu cầu về 
kiến trúc trong 
công trình công 
cộng. 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thảo luận 
nhóm 

Trả lời 
câu hỏi, 
thảo luận 

A1.1 

10 

Chương 3: Kiến trúc 
công trình công cộng 
3.2 Các bộ phận nhà 
công cộng (tt) 

1LT/2
TH 

10.1 Nhớ được 
các yêu cầu về 
kiến trúc trong 
công trình công 
cộng. 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thảo luận 
nhóm 

Trả lời 
câu hỏi, 
thảo luận 

A1.1 

11 

Chương 3: Kiến trúc 
công trình công cộng 
3.2 Các bộ phận nhà 
công cộng (tt) 

1LT/2
TH 

11.1 Nhớ được 
các yêu cầu về 
kiến trúc trong 
công trình công 
cộng. 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thảo luận 
nhóm 

Trả lời 
câu hỏi, 
thảo luận 

A1.1 

12 

Chương 3: Kiến trúc 
công trình công cộng 
3.2 Các bộ phận nhà 
công cộng (tt) 
3.3 Đặc điểm tổ chức 
không gian nhà công 
cộng. 
3.4 Giải pháp phân 
khu hợp nhóm phòng 
trong quy hoạch tổng 
mặt bằng. 

1LT/2
TH 

12.1 Nhớ được 
các yêu cầu về 
kiến trúc trong 
công trình công 
cộng. 
12.2 Hiểu được 
các giải pháp 
trong việc phân 
khu nhóm 
phòng. 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thảo luận 
nhóm 

Trả lời 
câu hỏi, 
thảo luận 

A1.1 
A2 

13 Chương 4: Kiến trúc 
công trình công 

1LT/2
TH 

13.1Hiểu được 
các khái niệm 

CLO1 
CLO2 

Thuyết 
trình, 

Trả lời 
câu hỏi, 

A1.1 
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nghiệp 
4.1 Mở đầu 
4.2 Thiết kế mặt bằng 
– hình khối nhà công 
nghiệp. 

về nhà công 
nghiệp. 
13.2 Nhớ được 
các nguyên tắc 
trong thiết kế 
mặt bằng – 
hinh khối nhà 
công nghiệp. 

CLO5 
CLO6 

thảo luận 
nhóm 

thảo luận 

14 

Chương 4: Kiến trúc 
công trình công 
nghiệp. 
4.3 Thiết kế kiến trúc 
nhà công nghiệp một 
tầng. 

1LT/2
TH 

14.1Hiểu được 
các nguyên tắc 
trong thiết kế 
nhà công 
nghiệp một 
tầng. 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thảo luận 
nhóm 

Trả lời 
câu hỏi, 
thảo luận 

A1.1 

15 Ôn tập 
1LT/2
TH  

CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thuyết 
trình. 

Trả lời 
câu hỏi A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Trần Tuấn Huy  
Tập bài giảng: Nguyên lý 

thiết kế kiến trúc 
 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Tạ Xuân Trường 2009 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 
NXB Xây dựng 

Hà Nội. 

2 Nguyễn Đức Thiềm 2007 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc 
nhà dân dụng Nhà ở và Nhà 

công cộng 

NXB Khoa học kỹ 
thuật 

3 
Nguyễn Taị - Phạm 

Đình Tuyền 2011 Kiến trúc công nghiệp (tập 1) NXB Xây dựng 

 Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

2    

3    
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….
. 

   

n    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng 

 

1 Giảng đường B 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng. 
1 Chương 1 

2 Giảng đường B 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng. 
1 Chương 2 

3 Giảng đường B 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng. 
1 Chương 3 

4 Giảng đường B 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng. 
1 Chương 4 

9. Holistic Rubric đánh giá 
Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không  đi  
học 

(<30%). 

Đi  học   
không  

chuyên  cần 
(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi  học đầy 
đủ,  rất 

chuyên cần 
(100%). 

 

50% 

Đóng  
góp tại 

lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia 

phát biểu, 
đóng gớp 

cho bài học 
tại lớp. Đóng 

góp không 
hiệu quả. 

Thỉnh 
thoảng tham 

gia phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 
biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động 

tại lớp: phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp rất hiệu 

50% 
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quả. 

Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC 

F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 
tập. 

Nộp bài tập 
70% số 
lượng bài  tập  
được  giao.  
Chưa đúng 
thời gian quy 
định. 
 
 

Nộp  bài  
tập  đầy  đủ  
(100%  số 
lượng được 
giao). Một 
số bài tập 
nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 
định 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 
bài tập  nộp  
đúng  thời  
gian  quy 
định. 

Nộp bài 
tập đầy đủ 
(100% số 
lượng 
được  
giao). 
Đúng  thời  
gian  quy 
định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập 

Bài  tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày 
(font chữ, cỡ 
chữ, giản 
dòng). Hình 
vẽ, bảng biểu 
sử dụng  
trong  bài  tập  
không phù 
hợp 

Bài tập trình 
bày đúng 
yêu cầu 
(font  chữ,  
cỡ  chữ,  
giản  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn 
ghi chú, 
kích thước) 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, 
đúng  yêu  cầu  
(font  chữ,  cỡ 
chữ, giản 
dòng). Hình 
vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ 
ràng,  phù 
hợp.  Ghi  
chú,  giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy 
đủ, đúng 
yêu  cầu  
(font  chữ,  
cỡ  chữ,  
giản 
dòng), 
logic Hình 
vẽ, bảng 
biểu sử 
dụng trong 
bài  tập rõ 
ràng,  khoa 
học. Ghi 
chú, giải 
thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
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Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC 

F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 
tập 

Nội dung bài 
tập không 
đầy đủ, một 
số không 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, đúng với 
yêu  cầu  
nhiệm  vụ  
nhưng  chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai 
sót trong 
tính toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý,  đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

Rubric 3: Bài kiểm tra và bài thi 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết sẵn 
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(36) Học phần: Địa chất công trình (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27007 1.2. Tên học phần: Địa chất công trình 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Construction Geology 

1.5. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30/0/60) 

1.6. Phân bố thời gian 8 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 4 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Đoàn Trúc Thy 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
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. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- 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. 
- 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. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Vẽ bản đồ địa chất khu vực xây dựng từ việc thống kê các số liệu địa chất thu thập thực tế 
để dự báo kết quả về địa chất liên quan đến các tai biến và hiện tượng trong đất phục vụ 
cho thi công công trình. 
- Tính toán các tác động của nước ngầm ảnh hưởng đến địa chất khu vực xây dựng. 
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2.2.3. Về thái độ 
- Tích cực say mê nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức cơ bản và chuyên sâu hơn. 
- Thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Địa chất công trình” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 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. 

CLO2 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. 

Kỹ năng 
CLO3 Vẽ bản đồ địa chất khu vực xây dựng và tính toán các hoạt động của nước 

dưới đất 

CLO4 Thể hiện được toàn bộ hoặc một phần các sản phẩm tính toán thiết kế. 

CLO5 Có khả năng thuyết trình và giải thích các vấn đề kĩ thuật về địa chấttừ đơn 
giản đến phức tạp. 

CLO6 Có khả năng đọc hiểu thuật ngữ chuyên ngành liên quan kiến thức về chất 
bằng tiếng anh. 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có tinh thần, trách nhiệm và tự 

chịu trách nhiệm cao với công việc được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 

CLO1   I I I I I I 
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CLO2   I I I I I I 

CLO3   R R R  R R 

CLO4   R R R  R R 

CLO5       R R 

CLO6       R R 

CLO7       R R 

Tổng hợpHP    R R  R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 3) 
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO1 
CLO3 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 

tập nhóm) 

A2.2. (Tuần 5)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

40% X 
CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập (thuyết 
trình) nhóm tại lớp 

A2.3. (Tuần 7)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO5 
CLO6 

Sinh viên làm bài tập (thuyết 
trình) nhóm tại lớp 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 8)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi và làm bài tập cá nhân 

tại lớp 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 



405 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổivà không báo cáo 
thuyết trình đầy đủ sẽ không được tính điểm chuyên cần, điểm kiểm tra thường xuyên và 
điểm kiểm tra giữa kỳ. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1:Đất đá và các loại 
khoáng vật. 
1.1.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. 

4/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO6 

 

PLO4 
PLO5 
PLO7 
PLO8 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1],  
Chương 1 –từ 
trang 9--45 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Tìm hiểu 
cáckiến thức 
liên quan. 

+ A1.1 

2 

Chương 2: Kiến tạo địa chất 
2.1. Khái niệm về chuyển động 
kiến tạo 
2.2. Khái niệm về các dạng cấu 
tạo do kiến tạo 
2.3. Phân tích ảnh hưởng của cấu 
tạo địa chất lên công trình 
 

4/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CL07 

PLO4 
PLO5 
PLO7 
PLO8 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2 –từ trang 66--
76 
 
Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 
 

+ A1.1 

3 Chương 3: Lịch sử phát triển 4/0/6 CLO1 PLO4 – Dạy học  – Chuẩn bị tại + A1.1 
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của vỏ quả đất 
3.1. Các khái niệm cơ bản về quả 
đất 
3. 2. Các phương pháp xác định 
tuổi đất đá. 
3.3. Lịch sử phát triển của vỏ quả 
đất. 
 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CL07 

PLO5 
PLO7 
PLO8 

trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], 
Chương3–từ 
trang 91—105 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp (thuyết 
trình) 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A2.1. 
(Đánh 
giá bài 
tập-
thuyết 
trình) 

4 

Chương 4: Tính chất cơ lý cùa 
đất đá 
4.1. Mô hình đất và các chỉ tiêu 
vật lý của đất (tt) 
 

4/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CL07 

PLO4 
PLO5 
PLO7 
PLO8 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4 –từ trang 
105—108 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập-
thuyết 
trình) 

 

5 
Chương 4: Tính chất cơ lý của 
đất đá (tiếp theo) 
4.2. Các chỉ tiêu cơ lý của đất 

4/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO7 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
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Chương 5:Nước trong đất 
5.1. Đặc tính của nước trong đất 
5.2. Các tầng chứa nước 

CLO4 
CLO6 
CL07 

PLO8 giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4 –từ trang 
115—125 
Chương5 –từ 
trang 125—129 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp 
+ Bài tập về 
nhà. 

giá bài 
tập-
thuyết 
trình) 
 
 

6 

Chương 5:Nước trong đất (tiếp 
theo) 
5.3. Chất lượng và trữ lượng của 
nước 
5.4. Động thái của nước trong đất 
5.5. Lý thuyết dòng thấm 
65.. Tính toán dòng thấm dưới 
đất 
-Bài tập: Tính toán áp lực nước, 
chiều cao dâng nước 
-Ví dụ minh họa 
Chương 6: Các hiện tượng địa 
chất động lực 
6.1. Hiện tượng phong hóa, hiện 
tượng địa chất dòng nước, dòng 
sông, biển, hồ và sự thành tạo 
trầm tích hồ. 

4/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CL07 

PLO4 
PLO5 
PLO7 
PLO8 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5 –từ trang 
129—163 
Chương6 –từ 
trang 170—171 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp. 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập-
thuyết 
trình) 
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Chương 6: Các hiện tượng địa 
chất động lực (tiếp theo) 
6.2. Các hiện tượng địa chất liên 
quan đến phân tích ổn định nền 
móng gồm hiện tượng đất chảy, 
xói ngầm, trượt. 
Chương 7: Khảo sát địa chất 
công trình 

4/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO6 
CLO7 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO6 
CLO7 
CLO8 

 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
6 –từ trang 
171—200 

+ A1.1 
(Đánh 
giá bài 
tập-
thuyết 
trình) 
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7.1. Các nội dung yêu cầu về 
khảo sát địa chất công trình 
(ĐCCT) phục vụ trong xây dựng 
7.2. Các phương pháp khảo sát 
ĐCCT 

+ Câu hỏi 
gợi mở. 
– Tự học: 
+ Đọc tài 
liệu ở nhà. 

Chương7 –từ 
trang 212—250 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp. 
+ Bài tập về 
nhà. 

8 

Chương 7: Khảo sát địa chất 
công trình (tiếp theo) 
7.3. Bản đồ địa chất 

2/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO6 
CLO7 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO6 
CLO7 
CLO8 

 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
– Tự học: 
+ Đọc tài 
liệu ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Đọc tài liệuở 
nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
7 –từ trang 
252—260 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số…). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Đoàn Trúc Thy 2020 
Tập bài giảng Địa chất công 

trình  Thư viện ĐHKG 

2 Bùi Trường Sơn 2018 Địa chất công trình 
NXB Đại học Quốc 

Gia TP. Hồ Chí 
Minh 

3 Châu Ngọc Ẩn 2010 Cơ học đất NXB Đại học Quốc 



409 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

Gia TP. Hồ Chí 
Minh 

4 Trần Thanh Giám 2018 Địa kỹ thuật NXB Xây Dựng 

5 Châu Ngọc Ẩn 2010 Nền Móng 
NXB Đại học Quốc 

Gia TP. Hồ Chí 
Minh 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
Nguyễn Uyên 

2012 
Cơ sở địa chất, cơ học đất và 

nền móng công trình NXB Xây dựng 

 Nguyễn Uyên 2012 Địa chất công trình NXB Xây Dựng 

2 
TonyWaltham 

2012 
Foundations of engineering 

geology NXB Giáo Dục 

3 F.G. Bell 2015 Engineering Geology NXB Giáo Dục 

4 

V.N.S.Murthy 

2013 

Geotechnical engineering: 
principles and practices of soil 

mechanics and foundation 
engineering 

NXB Giáo Dục 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Các bài giảng về địa chất 
công trình  

https://tailieuvietnam.com 2020 

2 
Các bài báo về địa chất cho 
xây dựng https://www.sciencedirect.com/ 2020 

3 
Các bài báo về địa chất cho 
xây dựng 

https://scholar.google.com/ 2020 

4 
Tổng hợp Quy chuẩn –Tiêu 
chuẩn xây dựng Việt Nam 
(Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

5 Tạp chí xây dựng quốc tế 
https://www.elsevier.com/solutions/sco

pus/content 
2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  
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1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 
(100% 

sốlượng 
được giao). 
Một số bài 

tập nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 
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Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡchữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, 
bảngbiểu sử 
dụng trong bài 
tập rõ ràng, 
phù hợp.  Ghi 
chú, giải thích 
đầy đủ, hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
g 
số 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộidungbáo 
cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dungkhôn
g phù hợp 

với yêu 
cầu 

Nội dung 
phùhợp  yêu 

cầu, hình 
ảnh và  giải 
thích chưa 

rõ ràng 

Nộidungphù 
hợp với yêu 
cầu.Sử dụng 
thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh họa 

Nội dung 
phùhợp với 
yêucầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 

Nội dung 
phù hợp 

với 
yêucầu.  
Sử dụng 
thuật ngữ 
đơn giản, 

50% 
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rõ  ràng, đẹp. ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 

dễ hiểu.  
Hình ảnh 
minh họa 
rõ ràng, 

đẹp, phong 
phú. Có sử 

dụng 
video và 
giải thích 

cụ thể hiểu 
biết trên 
video. 

Trình bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 
quy định 

Slide trình 
bày với 

sốlượng phù 
hợp, sử 

dụngtừ ngữ 
và hình ảnh 

rõràng 

Slide 
trìnhbày với 
bố cục logic, 
rõ ràng, gồm 

3 phần 
(introduction,

body and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 
3 phần,  thể 

hiện sự 
thành thạo 
trong trình 

bày 

Slide trình 
bàyvới bố 
cục logic, 
rõ ràng, 
gồm 3 
phần. 

Thuật ngữ 
sửdụngđơn 

giản dễ 
hiểu.Thể 
hiện sự 

thành thạo 
trong trình 

bày và 
ngôn ngữ. 

25% 
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Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 
logic, vượt 

quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 

đúng, 
phátâm 

không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 

nghekhông 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy đủ. 
Giọng nói 

nhỏ, phát âm 
còn một số 

từ không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức 

chưacótươn
g tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình 
bày có bố 

cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 
gian trình 

bày đúng quy 
định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và kịp theo 

dõi nội dung 
trình bày 

Phần trình 
bày ngắn 
gọn, dễ 
hiểu. Sử 
dụng các 
thuật ngữ 

đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọng nói 

rõ ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 
gọn. Bố 
cục rõ 
ràng. 

Giọng nói 
rõ ràng, 
lưu loát. 

Thu hút sự 
chú ý của 

người 
nghe, 

tương tác 
tốt với 
người 
nghe. 
Người 

nghe có 
thể hiểu và 

theo kịp 
tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(37) Học phần: Cấp thoát nước 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E26002 1.2. Tên học phần: Cấp thoát nước 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Water Supply and 
Drainage 

1.5. Số tín chỉ: 02  

1.6. Phân bố thời gian  

- Nghe giảng lý thuyết, bài tập:  10 tiết 

- Làm bài tập trên lớp:  10 tiết 

- Thảo luận: 10 tiết 

- Tự nghiên cứu:  60 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

-Giảng viên phụ trách chính:  
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

-Học phần học trước: Không có 

-Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý hoạt động, khả năng ứng dụng của hệ 
thống cấp, thoát nước trong nhà, công trình và nơi sản xuất. Từ đó sử dụng và vận hành hệ 
thống cấp, thoát nước hiệu quả hơn. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có được kiến thức nguyên lý hoạt động, khả 
năng ứng dụng của hệ thống cấp, thoát nước trong nhà, công trình và nơi sản xuất. 
2.2.2. Về kỹ năng 

Phân tích được cấu tạo các bộ phận chính và nguyên lý hoạt động của hệ thống cấp 
thoát nước trong nhà, công trình và nơi sản xuất. Vận dụng hệ thống cấp, thoát nước trong 
công trình xây dựng hiệu quả cao.Phát triển kỹ năng phân tích, mô tả, lựa chọn của hệ 
thống cấp thoát nước trong xây dựng công trình đạt hiệu quả cao. Phát triển kỹ năng vận 
dụng hệ thống cấp thoát nước vào thi công xây dựng công trìnhđạt hiệu quả cao. 
2.2.3. Về thái độ 

Xây dựng tác phong công nghiệp, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Hình thành 
tinh thần trách nhiệm trong học tập cũng như trong quá trình làm việc. 
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3. Chuẩn đầu ra của học phần “Cấp thoát nước” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR 
học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

CLO1 
Hiểu được nguyên lý hoạt động, ứng dụng của hệ thống cấp, thoát nước 
trong nhà, công trình và nơi sản xuất. 

CLO2 
Phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động và vận dụng hệ thống cấp, thoát 
nước vào thi công xây dựng công trình. 

CLO3 
Hình thành năng lực nghiên cứu, phân tích, lựa chọn, vận dụng hệ thống 
cấp, thoát nước vào thi công xây dựng công trình. 

CLO4 
Xây dựng tác phong chuyên nghiệp và tinh thần tách nhiệm trong học 
tập. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

CLO 1   M              

CLO 2   I              

CLO 3   I              

CLO 4       M          

Tổng 
hợp 
học 

phần 

  M    M  

 

 

   

M  M 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
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Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 
viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọng 
số 

Bài đánh giá Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR 

nào ở bảng 
4.1 

Hướng dẫn 
phương 

pháp đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Điểm chuyên 
cần 5% A1   CLO4 Điểm danh 

Kiểm tra 
giữa kỳ 45% 

A2.1 Bài tập 
chương 1 25%  

CLO1, 
CLO4 

Điểm trung 
bình của 
các bài tập. 

  
A2.2 Bài tập 

chương 2 25%  
CLO1, 
CLO4 

  
A2.3 Bài tập 

chương 3 25%  
CLO2, 
CLO4 

  
A2.4 Bài tập 

chương 4 25%  
CLO1, 
CLO4 

Thi kết thúc 
học phần 

50% 1 50%  

CLO1, 
CLO2, 
CLO3, 
CLO4 

Bài thi  kết 
thúc học 
phần. 

b. Chính sách đối với học phần 
Không có 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ 
bản của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của bài 

học 
(chương
)/ chủ để 

Liên 
quan đến 
CĐR nào 

ở bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động 
học 
của 

SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Hệ 
thống cấp nước 
trong nhà: 
1.1. Nhiệm vụ và 
các bộ phận của 
hệ thống cấp nước 
trong nhà. 

2  
CLO1, 
CLO4,  

Diễn 
giảng 

Nghe 
giảng A1 
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1.2. Phân loại và 
sơ đô hệ thống 
cấp nước trong 
nhà  

2 

1.3 Áp lực trong 
hệ thống cấp nước 
trong nhà  
1.4 Cấu tạo hệ 
thống cấp nước 
trong nhà 

1 
1 

 
CLO2, 
CLO4, 
CLO4. 

Diễn 
giảng, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1 

3 

1.5 Tính toán, 
thiết kế hệ thống 
cấp nước trong 
nhà 
1.6 Quản lý kỹ 
thuật hệ thống cấp 
nước trong nhà 

2  
CLO2, 
CLO4 

Diễn 
giảng, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1, 
A2.1 

4 

Vấn đề 2:Hệ 
thống cấp nước 
lạnh đặc biệt 
trong nhà 
2.1 Hệ thống cấp 
nước chữa cháy 

2  
CLO1,  
CLO3, 
CLO4 

Thảo 
luận 

Làm 
bài 
tập 
nhóm 

A1 

5 
2.1 Hệ thống cấp 
nước chữa cháy 2  

CLO1,  
CLO3, 
CLO4 

Thảo 
luận 

Làm 
bài 
tập 
nhóm 

A1 

6 
2.2 Hệ thống cấp 
nước đặc biệt 
khác 

2  
CLO1, 
CLO3, 
CLO4 

Thảo 
luận 

Làm 
bài 
tập 
nhóm 

A1, 
A2.2 

7 

Vấn đề 3:Hệ 
thống cấp nước 
nóng 
3.1 Khái niệm, 
phân loại và sơ đồ 
hệ thống cấp nước 
nóng 

2  
CLO1, 
CLO4 

Diễn 
giảng 

Nghe 
giảng 

A1 

8 3.2 Tiêu chuẩn và 
chế độ dùng nước 

2  CLO2, 
Diễn 
giảng, 

Nghe 
giảng, 

A1, 



418 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

nóng      CLO4 hướng 
dẫn bài 
tập 

làm 
bài 
tập 

A2.3 

9 
3.3 Chuẩn bị và 
dự trữ nước nóng 2  

CLO1, 
CLO4 

Diễn 
giảng, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1 

10 

Vấn đề 4:Hệ 
thống thoát nước 
trong nhà 
4.1 Nhiệm vụ và 
các bộ phận của 
hệ thống thoát 
nước. 
4.2 Phân loại hệ 
thống thoát nước 
trong nhà. 

2  
CLO1, 
CLO4 

Diễn 
giảng 

Nghe 
giảng A1 

11 

4.3 Cấu tạo hệ 
thống thoát nước 
sinh hoạt trong 
nhà 
 

2  
CLO1, 
CLO2, 
CLO4. 

Diễn 
giảng, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1 

12 

 4.4 Công trình 
trên hệ thống 
thoát nước trong 
nhà 
 

2  
CLO1, 
CLO2, 
CLO4. 

Trực 
quan, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1 

13 

4.5 Tính toán 
mạng lưới thoát 
nước trong nhà 
 

1 
1 

 
CLO1, 
CLO3, 
CLO4. 

Trực 
quan,  
Thảo 
luận 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1, 
A2.4 

14 

4.6 Quản lý kỹ 
thuật hệ thống 
thoát nước trong 
nhà 
Vấn đề 5:Các hệ 
thống thoát nước 

2  
CLO1, 
CLO2, 
CLO4. 

Diễn giải 
Nghe 
giảng 

A1,  
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trong nhà sản 
xuất 
5.1 Đặc điểm 
nước thải trong 
nhà sản xuất 

15 

5.2 Đặc điểm thiết 
kế. 
5.3 Các công trình 
xử lý cục bộ nước 
thải sản xuất 

2  
CLO1, 
CLO2, 
CLO4 

Diễn giải 
Nghe 
giảng A1 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để 
đạt CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…). 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
xuất 
bản 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Nguyễn Thống 2007 Cấp thoát nước NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
Nguyễn Đình Tuấn, 
Nguyễn Lan Phương 2010 Giáo trình cấp thoát nước NXB Xây dựng 

2 Hoàng Huê 2012 Giáo trình Cấp thoát nước 
Xây dựng -  
Trường đại học 
Kiến trúc Hà Nội 

3 
Trần Thị Mai và 

các tác giả 
2008 Cấp thoát nước trong nhà NXB Xây dựng 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí nghiệm, 
xưởng, cơ sở thực 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ thí nghiệm, 

thực hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 



420 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

hành Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số 
lượng 

 

1 
Phòng học Nhà học 
B 

Máy chiếu, bảng 1 Toàn bộ học phần. 

9. Holistic Rubric đánh giá làm viện nhóm qua bài tập lớn (dự án) 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 

Bài tập 
trình bày 

25% 
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tập. không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

đẹp,đầy đủ, 
đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp 
lý.Còn một 
số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(38) Học phần: Kỹ thuật điện (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E26003 1.2. Tên học phần: Kỹ thuật điện 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Electrical Engineering 

1.5. Số tín chỉ: 02  

1.6. Phân bố thời gian  
- Nghe giảng lý thuyết, bài tập:  26 tiết 

- Làm bài tập nhóm:  04 tiết 

- Tự nghiên cứu:  60 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

-Giảng viên phụ trách chính:  
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

-Học phần học trước: Không có 

-Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các nội dung: mạch điện, 
mạch điện hình sin 1 và 3 pha, các trang thiết bị điện dân dụng, máy biến áp, các máy phát 
điện điển hình như:máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện một chiều, nhằm 
giúp người học hiểu rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị 
điện trong dân dụng và công nghiệp. Ngoài ra, học phần còn định hướng sinh viên trong 
việc tính toán các tham số cơ bản của hệ thống điện và nâng cao tinh thần trách nhiệm của 
sinh viên. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

Hiểu và phân tích được các khái niệm về mạch điện một chiều, mạch điện xoay chiều 
hình sin và mạch điện ba pha. Đồng thời giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động 
của một số thiết bị điện, máy biến áp và một số máy điện đơn giản. Từ đó, ứng dụng tính 
toán một số tham số cơ bản của hệ thống điện. 
2.2.2. Về kỹ năng 

Tính toán được các tham số của mạch điện cơ bản. Phân biệt, lựa chọn các máy biến 
áp và các loại máy điện khác nhau sao cho phù hợp với mục đích sử dụng. Nâng cao kỹ 
năng làm việc nhóm và năng lực tự nghiên cứu, đánh giá kết quả đạt được. 
2.2.3. Về thái độ 
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Xây dựng tác phong công nghiệp, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Hình thành 
tinh thần trách nhiệm trong học tập cũng như trong quá trình làm việc. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Kỹ thuật điện” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR 
học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

CLO1 
Hiểu các khái niệm và phân tích được các mạch điện: mạch điện một 

chiều, mạch điện xoay chiều hình sin, mạch điện ba pha. 

CLO2 
Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số thiết bị điện, 

máy biến áp và một số máy điện đơn giản. 

CLO3 Tính toán được các tham số cơ bản của mạch điện. 

CLO4 Nâng cao năng lực tự nghiên cứu và làm việc nhóm. 

CLO5 
Xây dựng tác phong chuyên nghiệp và tinh thần tách nhiệm trong 

học tập. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

CLO 1   M              

CLO 2   I              

CLO 3   I              

CLO 4       M          

CLO 5              M  M 

Tổng 
hợphọc 

phần 
  M    M  

 
 

   
M  M 

5. Đánh giá học phần 
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a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọng 
số 

Bài đánh giá Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR 

nào ở bảng 
4.1 

Hướng dẫn 
phương 

pháp đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Điểm chuyên 
cần 20% A1   CLO5 Điểm danh 

Kiểm tra 
giữa kỳ 30% 

A2.1 Bài tập 
chương 1 20%  

CLO1, 
CLO4 

Điểm trung 
bình của 
các bài tập, 
báo cáo. 

  
A2.2 Bài tập 

chương 2 20%  
CLO1, 
CLO4 

  
A2.3 Báo cáo 

chương 3 20%  
CLO2, 
CLO4 

  
A2.4 Bài tập 

chương 4 20%  
CLO1, 
CLO4 

  
A2.5 Bài tập 

chương 7 20%  
CLO1, 
CLO4 

Thi kết thúc 
học phần 50% 1 50%  

CLO1, 
CLO2, 
CLO3, 
CLO4 

Bài thi tự 
luận kết 
thúc học 
phần. 

b. Chính sách đối với học phần 
Không có 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ 
bản của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan đến 
CĐR nào 

ở bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động 
học 
của 

SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: 
Những khái 
niệm cơ bản về 
mạch điện: 

2  
CLO1, 
CLO4, 
CLO5. 

Diễn 
giảng, 
hướng 
dẫn bài 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 

A1 
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1.1. Khái niệm 
chung. 
1.2. Các đại 
lượng đặc trưng 
cho quá trình 
năng lượng trong 
mạch điện. 
1.3. Các phần tử 
cơ bản của mạch 
điện. 
1.4. Các định 
luật cơ bản của 
mạch điện. 

tập tập 

2 

1.5. Bài tập ví 
dụ. 
1.6. Bài tập 
chương. 
Chương 2: 
Mạch điện xoay 
chiều hình sin 
một pha. 
2.1. Các định 
nghĩa về dòng 
điện xoay chiều 
hình sin 
2.2. Biểu diễn 
dòng điện xoay 
chiều hình sin 
bằng vecto. 

1 
1 

 
CLO1, 
CLO4, 
CLO5. 

Diễn 
giảng, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1, 
A2.1 

3 

2.3. Mạch điện 
xoay chiều R – L 
– C mắc nối tiếp. 
2.4. Biểu diễn 
dòng điện hình 
sin bằng số phức. 

2  
CLO1, 
CLO4, 
CLO5. 

Diễn 
giảng, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1 

4 

2.5. Phương 
pháp giải mạch 
điện xoay chiều 
hình sin 
2.6. Công suất. 

2  
CLO1, 
CLO4, 
CLO5. 

Diễn 
giảng, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1, 
A2.2 
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2.7. Bài tập 
chương 2. 

5 

Chương 3: 
Trang thiết bị 
điện dân dụng 
3.1. Các dụng cụ 
chiếu sáng. 
3.2. Áptomat. 
3.3. Ổ cắm điện. 

2  
CLO2, 
CLO4, 
CLO5. 

Thảo 
luận 

Làm 
bài 
tập 
nhóm 

A1 

6 
Các thiết bị điện 
dân dụng khác. 

2  
CLO2, 
CLO4, 
CLO5. 

Thảo 
luận 

Báo 
cáo 
nhóm 

A1, 
A2.3 

7 

Chương 4: 
Mạch điện xoay 
chiều ba pha 
4.1. Khái niệm 
chung về mạch 
điện xoay chiều 
ba pha. 
4.2. Cách nối 
mạch ba pha. 

2  
CLO1, 
CLO4, 
CLO5. 

Diễn 
giảng, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1 

8 

4.3. Cách giải 
mạch điện ba 
pha. 
4.4. Câu hỏi và 
bài bập chương. 

2  
CLO1, 
CLO4, 
CLO5. 

Diễn 
giảng, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1, 
A2.4 

9 

Chương 5: 
Máy biến áp 
5.1. Khái niệm 
chung về máy 
biến áp. 
5.2. Cấu tạo và 
nguyên lý làm 
việc. 
5.3. Quan hệ 
điện từ trong 
máy biến áp. 

2  
CLO2, 
CLO4, 
CLO5. 

Trực 
quan, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1 

10 
5.4. Máy biến áp 
ba pha. 2  CLO2, 

CLO4, 
Trực 
quan, 

Nghe 
giảng, 

A1 
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5.5. Trạm biến 
áp. 
5.6. Câu hỏi và 
bài tâp chương. 

CLO5. hướng 
dẫn bài 
tập 

làm 
bài 
tập 

11 

Chương 6:  
Một số máy 
điện đơn giản: 
máy điện không  
đồng bộ, máy 
điện đồng bộ và 
máy điện một 
chiều 
A.  Máy điện 
không đồng bộ. 
6.1. Khái niệm 
chung. 
6.2. Cấu tạo. 

2  
CLO2, 
CLO4, 
CLO5. 

Trực 
quan, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1 

12 

B.  Máy điện 
đồng bộ. 
6.4. Cấu tạo. 
6.5. Nguyên lý 
làm việc. 
C.  Máy điện 
một chiều. 
6.6. Cấu tạo. 
6.7. Nguyên lý 
làm việc. 

2  
CLO2, 
CLO4, 
CLO5. 

Trực 
quan, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1 

13 

Câu hỏi và bài 
tập chương 6. 
Chương 7:Tính 
toán các tham 
số cơ bản của hệ 
thống điện. 
7.1. Sơ đồ 
nguyên lý. 

1 
1 

 
CLO3, 
CLO4, 
CLO5. 

Trực 
quan,  
Thảo 
luận 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1 

14 
7.2. Kết cấu 
mạng điện công 
trình. 

2  
CLO3, 
CLO4, 
CLO5. 

Thảo 
luận 

Làm 
bài 
tập 

A1, 
A2.5 

15 Ôn tập 2  CLO1, Thảo Làm  
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CLO2, 
CLO3, 
CLO4, 
CLO5. 

luận bài 
tập 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để 
đạt CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…). 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
xuất 
bản 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 
Nguyễn Thị Kim 

Quyên 
2018 Tập bài giảng Kỹ thuật điện  

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
Đặng Văn Đào – Lê 

Văn Doanh 
2010 Kỹ Thuật Điện NXB khoa học và 

kỹ thuật – Hà Nội 

2 
Nguyễn Trọng Thắng 2007 Giáo trình máy điện 1, 2 Trường Đại Học 

Sư Phạm Kỹ 
Thuật TP.HCM 

3 
Trần Thị Mỹ Hạnh 2011 Trang thiết bị kỹ thuật công 

trình 
Trường Đại học 

Kiến trúc 
TP.HCM 

4 
Trần Thị Mỹ Hạnh 2015 Giáo trình điện công trình Trường Đại học 

Kiến trúc 
TP.HCM 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT 
Nội dung tham 

khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Nguyên lý hoạt động 

của các máy điện 

https://www.youtube.com/watch?v=CWulQ1Z
SE3c 

https://www.youtube.com/watch?v=AQqyGNO
P_3o 
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https://www.youtube.com/watch?v=4oRT7PoX
SS0 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí nghiệm, 
xưởng, cơ sở thực 

hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực hành 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số 
lượng  

1 
Phòng học Nhà học 
B 

Máy chiếu, bảng 1 Toàn bộ học phần. 

9. Holistic Rubric đánh giá làm viện nhóm qua bài tập lớn (dự án) 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 
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Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 
giao). Hầu 
hết bài tập 
nộp  đúng 
thời gian  
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 

số lượng 
được giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp.  Ghi 
chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập trình 
bày đẹp,đầy 
đủ, đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  chữ,  
giãn dòng), 
logic.  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng,  khoa 
học. Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp 
lý.Còn một 
số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ 
ràng. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý,đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi tiết 
và rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
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đánh 
giá 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

số 

Nộidun
gbáo 
cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không phù 

hợp với 
yêu cầu 

Nội dung 
phùhợp  
yêu cầu, 
hình ảnh 
và  giải 
thích 

chưa rõ 
ràng 

Nộidungphù 
hợp với yêu 
cầu.Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, 
đẹp. 

Nội dung 
phùhợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung phù hợp 
với yêucầu.  Sử 
dụng thuật ngữ 

đơn giản, dễ hiểu.  
Hình ảnh minh 

họa rõ ràng, đẹp, 
phong phú. Có sử 
dụng video và giải 
thích cụ thể hiểu 
biết trên video. 

50% 

Trình 
bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 
quy định 

Slide trình 
bày với 
sốlượng 
phù hợp, 
sử dụngtừ 

ngữ và 
hình ảnh 
rõràng 

Slide trìnhbày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần 

(introduction,bo
dy and 

conclusion) 

Slide trình bày 
với bố cụclogic, 
rõ ràng,  gồm 3 
phần,  thể hiện 

sựthành 
thạotrongtrình 

bày 

Slide trình bàyvới 
bố cục logic, 

rõràng, gồm 3 
phần. Thuật ngữ 
sửdụngđơn giản 
dễ hiểu.Thểhiện 

sự thànhthạo trong 
trình bày và ngôn 

ngữ. 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 
logic, vượt 

quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 

đúng, 
phátâm 

không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 

nghekhôn
g hiểu. 

Bài trình 
bày đầy 

đủ. Giọng 
nói nhỏ, 
phát âm 
còn một 

số từ 
không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức 

chưacótư
ơng tác 

với người 
nghe khi 
trình bày. 

Phần trình bày 
có bố cục 3 

phần rõ ràng. 
Giọng nói vừa 

phải, rõ ràng, dễ 
nghe, thời gian 
trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người 
nghe có thể 

hiểu và kịp theo 
dõi nội dung 

trình bày 

Phần trình bày 
ngắn gọn, dễ 
hiểu. Sử dụng 
các thuật ngữ 
đơn giản, dễ 

hiểu. Bố cục rõ 
ràng. Giọngnói 

rõ ràng, lưu loát. 
Thời gian trình 
bày đúng quy 

định. Tương tác 
tốt với người 
nghe. Người 

nghe có thể hiểu 
được nội dung 

trình bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố cục 
rõ ràng. Giọng nói 
rõ ràng, lưu loát. 
Thu hút sự chú ý 

của người 
nghe,tương táctốt 
với người nghe. 

Người nghe có thể 
hiểu và theo kịp 
tất cả nội dung 
trình bày. Thời 
gian trình bày 
đúng quyđịnh. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
  



432 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

(39) Học phần: Nền móng (3,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07001 1.2. Tên học phần: Nền móng 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Foundations 

1.5. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (45/0/90) 

1.6. Phân bố thời gian  
- Nghe giảng lý thuyết 26 

- Thảo luận và làm bài tập trên lớp 19 

- Tự học 90 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Lâm Nguyệt Duyên 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E06017)_Cơ học kết cấu 1 (LT&BTL) 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Học phần trang bị cho người học quy trình thiết kế, phương pháp tính toán nền 
móng cơ bản. Học phần cũng nhấn mạnh phương pháp đề ra và lựa chọn phương án nền 
móng hợp lý tùy theo điều kiện địa chất công trình, tải trọng tác dụng.  
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

Hiểu nguyên lý và trình tự tính toán cơ bản móng đơn, móng cọc đài thấp 
2.2.2. Về kỹ năng 

Vận dụng kiến thức, tính toán và thiết kế móng theo trang thái giới hạn 
2.2.3. Về thái độ 

Ý thức được nhiệm vụ của bản thân với môn học, khả năng làm việc nhóm tốt, hòa 
đồng với mọi người. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Nền móng” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 
CLO1 Phân tích đánh giá xử lí số liệu địa chất, để lựa chọn 

phương án móng hợp lí 
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CLO2 Biết trình tự thiết kế cơ bản móng nông trên nền thiên 
nhiênvà Vận dụng lý thuyết để tính tính toán thiết kế móng 
nông trên nền thiên nhiên 

CLO3 Biết trình tự thiết kế cơ bản một số loại móng sâu và Vận 
dụng lý thuyết để tính tính toán thiết kế móng cọc 

CLO4 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. 

CLO5 Yêu thích và ý thức được nhiệm vụ của bản thân với môn 
học, ngành học;Khả năng làm việc nhóm tốt. 

CLO6 Nhận thức trách nhiệm của bản thân với nghề nghiệp và xã 
hội 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

CLO 1   I              

CLO 2    R R    I  R      

CLO 3    R R    I  R      

CLO 4      I     R      

CLO 5              R R  

CLO6                R 

Tổng 
hợp 
HP 

  I R R I   I  R   R R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
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Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 
viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọng 
số 

Bài 
đánh giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh dấu 
X nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR 

nào ở bảng 
4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Điểm chuyên 
cần 5% 

-Bảng 
điểm 

danh lớp 
 X 

CLO5 
CLO6 

 

Kiểm tra 
giữa kỳ 

45% 
Bài kiểm 

tra 
  

CLO1 
CLO2 
CLO3 

Kiểm tra viết 

Thi kết thúc 
học phần 50% Bài thi  X 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 

Thi viết 

b. Chính sách đối với học phần 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội 
dung cơ 
bản của 
bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: 
Những 

vấn đề cơ 
bản trong 
thiết kế 
nền và 
móng 

 

4 

-Phân biệt 
các loại 

móng cơ bản 
-Các tài liệu 
cần thiết để 

tính toán 
thiết kế nền 

móng 
- Đề xuất, so 
sánh và lực 

chọn phương 

CLO1 

- Thuyết 
trình, thảo 

luận và 
thực hành 
nhóm, cá 

nhân 
- Vận dụng 

phương 
pháp dạy 
học theo 

tình huống. 

Nghiên 
cứu trước: 

+ Xem 
trước tài 

liệu 
chương 1 
+ Các tài 
liệu liên 

quan. 
+ Bài tập 
về nhà và 
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án móng  trên lớp. 

2-5 

Chương 2: 
Móng 

nông trên 
nền  thiên 

nhiên 

18 

- Trình tự tiết 
kế móng 
nông trên 
nền thiên 

nhiên 

CLO2 
CLO4 

- Thuyết 
trình, thảo 

luận và 
thực hành 
nhóm, cá 

nhân 
- Vận dụng 

phương 
pháp dạy 
học theo 

tình huống. 

Nghiên 
cứu trước: 

+ Xem 
trước tài 

liệu 
chương 2 
+ Các tài 
liệu liên 

quan. 
+ Bài tập 
về nhà và 
trên lớp 

 

6-9 
Chương 3: 
Móng cọc 

 
20 

- Trình tự tiết 
kế móng cọc 

CLO3 
CLO4 

- Thuyết 
trình, thảo 

luận và 
thực hành 
nhóm, cá 

nhân 
- Vận dụng 

phương 
pháp dạy 
học theo 

tình huống. 

Nghiên 
cứu trước: 

+ Xem 
trước tài 

liệu 
chương 3 
+ Các tài 
liệu liên 

quan. 
+ Bài tập 
về nhà và 
trên lớp 

 

10 

Chương 4: 
Một số 

giải pháp 
xử lý nền 
đất yếu 

 

03 

-Biết được 
một số giải 
pháp xử lý 

đất nền 

CLO4 

- Thuyết 
trình, thảo 

luận và 
thực hành 
nhóm, cá 

nhân 
- Vận dụng 

phương 
pháp dạy 
học theo 

tình huống. 

Nghiên 
cứu trước: 

+ Xem 
trước tài 

liệu 
chương 4 
+ Các tài 
liệu liên 

quan. 
 

 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm Tên sách, giáo trình, NXB, tên tạp chí/ 
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xuất bản tên bài báo, văn bản nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Lâm Nguyệt Duyên 2020 Tập bài giảng Nền Móng  
Thư Viện Đại học 

Kiên Giang 

2  2014 
TCVN 10304:2014-Thiết kế 

Móng cọc NXB Xây dựng 

3  2012 
TCVN 9362:2012-Thiết kế 

nền nhà và công trình NXB Xây dựng 

4 Vũ Mạnh Hùng 2013 Sổ tay kết cấu công trình NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Châu Ngọc Ẩn 2010 Nền móng công trình Xây dựng 

2 Tô Văn Lận 2016 Nền và móng Xây dựng 

3 TCVN 9352:2012 2012 
Đất xây dựng - phương 

pháp thí nghiệm xuyên tĩnh 
(CPT) 

NXB Xây dựng 

4 TCVN 9351:2012 2012 

Đất xây dựng - phương 
pháp thí nghiệm hiện trường 

- thí nghiệm xuyên tiêu 
chuẩn (spt) 

NXB Xây dựng 

5 TCVN 7888:2014 2014 
Cọc Bê tông ly tâm Ứng lực 

trước NXB Xây dựng 

6 TCVN 9363:2012 2012 
Khảo sát cho xây dựng - 
khảo sát địa kỹ thuật cho 

nhà cao tầng 
NXB Xây dựng 

7 Võ Phán 2010 Kỹ thuật nền móng 
ĐHBK 

TP. HCM 

8 
Shamsher Prakash-

Hari D.Sharma 2011 
Móng cọc trong thực tế(bản 

dịch) NXB Xây dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Trang học trực tuyến 
HP Nền Móng 

https://kcthk21920.gnomio.com/?redire
ct=0 

2020 

2 
Tập chí Xây Dựng-Bộ 

Xây Dựng 
http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

3 
Tạp chí Khoa học Công 

Nghệ xây dựng 
http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

4 Diễn đàn các kỹ sư kết https://ketcau.com/ 2020 
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cấu của Việt Nam 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí 

nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 
Nhà học B hoặc C 

hoặc D   Chương 1 

2 
Nhà học B hoặc C 

hoặc D   Chương 2 

3 
Nhà học B hoặc C 

hoặc D   Chương 3 

4 
Nhà học B hoặc C 

hoặc D   Chương 4 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1. Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không 
đihọc 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi họcđầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đónggóp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp. 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh 
thoảng tham 

gia phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 
biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 

liên quan đến 
bài học. Các 

đóng góp cho 
bài học là 
hiệu quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2. Rubric 2: Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp 
án được thiết kế sẵn. 
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(40) Học phần: Đồ án nền móng (0,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07002 1.2. Tên học phần: Đồ án Nền móng 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Project of structural 
foundations 

1.5. Số tín chỉ: 1 tín chỉ (0/30/60) 

1.6. Phân bố thời gian  

-Thực hành thực tập 30 

-Tự học 60 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Lâm Nguyệt Duyên 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E07001) Nền móng 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

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. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

Vận dụng lý thuyết để tính toán móng nông, móng cọc đài thấp của công trình. 
2.2.2. Về kỹ năng 

Tính toán thiết kế nền móng và trình bày bản vẽ. Đưa ra các giải pháp móng hợp lý 
cho công trình. 
2.2.3. Về thái độ 

Nhận thức được trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng làm việc nhóm tốt. Hòa nhã 
mọi người. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Đồ án Nền móng” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 
CLO1 Vận dụng được kiến thức cơ bản về nền và móng, từ đó 
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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. 

CLO2 
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; 

CLO3 Trình bày kết quả tính toán lên bản vẽ. 

CLO4 
Yêu thích và ý thức được nhiệm vụ của bản thân với môn 
học, ngành học; chủ động trong quá trình thực hiện; Nhận 
thức trách nhiệm của bản thân với nghề nghiệp và xã hội 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

CLO 1    I R    R  I   R   

CLO 2    R R    R  R   R   

CLO 3    R R    R  R R  R   

CLO 4               R R 

Tổng 
hợp 

học phần 
   R R    R  R R  R R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọng 
số 

Bài 
đánh 
giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

Liên quan 
đến CĐR nào 

ở bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 
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nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Điểm chuyên 
cần 50% 

Phiếu 
theo 
dõi 

trong 
quá 
trình 
thực 
hiện 

 X CLO4 

Sửa bài nhiều 
lần, tuân thủ 
qui định về 

giờ giấc và nội 
dung 

Thi kết thúc 
học phần 50% 

-Bài 
thuyết 
minh 
-Bản 

vẽ 

 X 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO5 

-Sinh viên trả 
lời vấn đáp 

b. Chính sách đối với học phần 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 
Sinh viên có thể chọn một trong hai 
Lựa chọn 1: 

Tuần
/buổi 

Các nội 
dung cơ 
bản của 
bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan đến 
CĐR nào 

ở bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1-3 

Chương 
1: Móng 

nông trên 
nên thiên 

nhiên 

9 

-Biết tính 
toán thiết 
kế cơ bản 

móng nông 
trên nền 

thiên nhiên 
-Thể hiện 
bản vẽ từ 

kết quả tính 
toán 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

-Hướng 
dẫn và sửa 
bài hàng 

tuần 
-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện. 

Sinh viên 
xem trước 
nội dung 

chuyên đề 
và hoàn tất 
nội dung 

được giao. 
-Tham gia 

sửa bài 
hàng tuần, 
chủ động 
tổ chức 

thực hiện 
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giờ học. 

4-11 
Chương 
2: Móng 

cọc 
21 

-Biết tính 
toán thiết 
kế cơ bản 
móng cọc 
đài thấp 

-Thể hiện 
bản vẽ từ 

kết quả tính 
toán 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

-Hướng 
dẫn và sửa 
bài hàng 

tuần 
-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện. 

Sinh viên 
xem trước 
nội dung 

chuyên đề 
và hoàn tất 
nội dung 

được giao. 
-Tham gia 

sửa bài 
hàng tuần, 
chủ động 
tổ chức 

thực hiện 
giờ học. 

 

Lựa chọn 2: 
Tuần
/buổi 

Các nội 
dung cơ 
bản của 
bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan đến 
CĐR nào 

ở bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1-11 
Chương 
2: Móng 

cọc 
30 

-Biết tính 
toán thiết 
kế cơ bản 
móng cọc 
đài thấp 

-Thể hiện 
bản vẽ từ 

kết quả tính 
toán 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

-Hướng 
dẫn và sửa 
bài hàng 

tuần 
-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện. 

Sinh viên 
xem trước 
nội dung 

chuyên đề 
và hoàn tất 
nội dung 

được giao. 
-Tham gia 

sửa bài 
hàng tuần, 
chủ động 
tổ chức 

thực hiện 
giờ học. 

 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để 
đạt CĐR 
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- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…). 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Lâm Nguyệt Duyên 2020 
Tập bài giảng Hướng dẫn 

Đồ án Nền Móng  
Thư Viện Đại học 

Kiên Giang 

2  2014 
TCVN 10304:2014-Thiết kế 

Móng cọc 
NXB Xây dựng 

3  2012 
TCVN 9362:2012-Thiết kế 

nền nhà và công trình 
 

NXB Xây dựng 

4 Vũ Mạnh Hùng 2013 Sổ tay kết cấu công trình NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Châu Ngọc Ẩn 2010 Nền móng công trình Xây Dựng 

2 
Nguyễn Văn 

Quảng 2012 Hướng dẫn đồ án nền móng Xây Dựng 

3 Tô Văn Lận 2016 Nền và móng Xây dựng 

4 TCVN 9352:2012 2012 
Đất xây dựng - phương 

pháp thí nghiệm xuyên tĩnh 
(CPT) 

NXB Xây dựng 

5 TCVN 9351:2012 2012 

Đất xây dựng - phương 
pháp thí nghiệm hiện trường 

- thí nghiệm xuyên tiêu 
chuẩn (spt) 

NXB Xây dựng 

6 TCVN 7888:2014 2014 
Cọc Bê tông ly tâm Ứng lực 

trước NXB Xây dựng 

7 TCVN 9363:2012 2012 
Khảo sát cho xây dựng - 
khảo sát địa kỹ thuật cho 

nhà cao tầng 
NXB Xây dựng 

8 Võ Phán 2010 Kỹ thuật nền móng  
ĐHBK 

TP. HCM 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 
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TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
Trang học trực tuyến 

HP Nền Móng 
https://kcthk21920.gnomio.com/?redire

ct=0 
2020 

2 
Tập chí Xây Dựng-Bộ 

Xây Dựng 
http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

3 Tạp chí Khoa học Công 
Nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

4 
Diễn đàn các kỹ sư kết 

cấu của Việt Nam 
https://ketcau.com/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 
Nhà học B hoặc C 
hoặc D   Chương 1 

2 
Nhà học B hoặc C 
hoặc D   Chương 2 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1. Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

 

50% 

Đóng góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp. 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến tại 
lớp. Phát 

biểu ít khi có 
hiệu quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 

50% 
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học là hiệu 
quả. 

đóng góp rất 
hiệu quả. 

9.2. Rubric 2: Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam) 

Tiêu chí 
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Thái độ 
trả lời 

câu hỏi 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời 

thô lỗ, 
không hợp 

tác, thiếu tôn 
trọng trong 
giao tiếp.Sử 
dụng thuật 
ngữ không 
phù hợp, 
gióng nói 
khó nghe. 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời 

câu hỏi lễ độ. 
Sử dụng các 

thuật ngữ 
trong câu trả 

lời phức 
tạp,khó hiểu. 

Giọng nói 
nhỏ, thiếu tự 

tin. 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời nhẹ 
nhàng, hòa nhã. 
Giọng nói vừa 
phải, rõ ràng, 

dễ nghe. Thuật 
ngữ sử dụng 
trong câu trả 

lời lời phù hợp, 
dễ hiểu. 

Thái độ trong 
câu trả lời tự 

tin, từ tốn, 
nhẹ nhàng, 
điềm đạm. 

Thuật ngữ sử 
dụng trong 
câu trả lời 

đơn giản, dễ 
hiểu. Giọng 
nói lưu loát, 

rõ ràng. 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời rất 
tự tin, Giọng 

nói rõ ràng,lưu 
loát, thu hút sự 

chú ý của 
ngườinghe, 

tương tác tốt 
với người 

nghe. 

20% 

Nội dung 
trả lời 

Các câu trả 
lời hoàn 

toàn không 
liên quan 

đến câu hỏi. 

Các câu trả 
lời không rõ 

ràng, gần như 
không liên 

quan, không 
tập trung vào 
trọng tâm của 

câu hỏi. 

Các câu trả lời 
đúng trọng tâm 

câu hỏi, liên 
quan đến câu 

hỏi nhưng thiếu 
tự tin trong các 

câu trả lời. 

Các câu trả 
lời ngắn gọn, 
rõ ràng, đầy 
đủ, liên quan 
đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 
hiện sự tự tin 

về sự hiểu 
biết trong câu 

trả lời, lập 
luận giải thích 

chưa thuyết 
phục. 

Các câu trả lời 
ngắn gọn, rõ 
ràng, đầy đủ, 
liên quan trực 
tiếp đến câu 

hỏi yêu cầu; tự 
tin trong câu 
trả lời; lập 

luận, giải thích 
cho câu hỏi 
hoàn toàn 

thuyết phục. 

80% 
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(41) Học phần: Kết cấu bê tông cốt thép 1 
 
. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07003 1.2. Tên học phần: Kết cấu bê tông cốt thép 1 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Reinforced Concrete 
Structures 1 

1.5. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (45/0/90) 

1.6. Phân bố thời gian  15 tuần 

- Lý thuyết: 45 tiết 3 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  90 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Bùi Kiến An 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E06017) Cơ học kết cấu 1 (LT&BTL) 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
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 cơ bản (cấu kiện 
chịu uốn, cấu kiện chịu kéo, cấu kiện chịu nén…) trong kết cấu xây dựng. Học phần giúp 
tăng cường khả năng phân tích và tự tin trong công tác thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Kiến thức chuyên môn trong tính toán và thiết kế các cấu kiện cơ bản bằng bê tông cốt 
thép chịu uốn, kéo, nén... 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kĩ thuật về kết cấu bê tông 
cốt thép cơ bản trong công trình xây dựng. 
- Khả năng thuyết trình, làm việc nhóm và đọc hiểu thuật ngữ liên quan kết cấu bê tông cốt 
thép. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
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3. Chuẩn đầu ra của học phần “Kết cấu bê tông cốt thép 1” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Giải thích được các thuật ngữ, các khái niệm về cấu kiện bê tông cốt thép 

CLO2 Trình bày được nguyên lí tính toán và cấu tạo các cấu kiện cơ bản bằng bê 
tông cốt thép. 

Kỹ năng 
CLO3 Tính toán, thiết kế được các cấu kiện cơ bản kết cấu bê tông cốt thép. Đề 

xuất được các giải pháp, phương án thiết kế hợp lí. 

CLO4 Thể hiện được toàn bộ hoặc một phần các sản phẩm tính toán thiết kế. 

CLO5 Có khả năng thuyết trình và giải thích các vấn đề kĩ thuật về thiết kế kết cấu 
bê tông cốt thép. 

CLO6 Có khả năng đọc hiểu từ ngữ liên quan kết cấu bê tông cốt thép. 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I    I        

CLO2    I I    I        

CLO3    R R    R        

CLO4    R R    R        

CLO5           I    I  
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CLO6         R  R      

CLO7               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   R R    R  R    R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 

100% X CLO7 
Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 

50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 
CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần Các nội dung cơ bản của bài 
Số 
tiết 

CĐR 
của 

Liên 
quan 

Phương 
pháp 

Hoạt động học 
Tên bài 

đánh 
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/buổi học (LT/ 
TH/ 
TT) 

bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

đến 
CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

giảng dạy 
đạt CĐR 

của SV(*) giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Đại cương về kết cấu 
bê tông cốt thép  
1.1 Ý nghĩa thực tiễn học phần 
1.2 Nguyên lí làm việc của bê 
tông cốt thép 
1.3 Phân loại kết cấu BTCT 
1.4 Ưu điểm và nhược điểm của 
kết cấu BTCT 
1.5 Lịch sử phát triển và phạm vi 
ứng dụng 
1.6 Tính chất cơ lí của BTCT 
1.7 Nội dung và các bước thiết kế 
kết cấu BTCT 
1.8 Tải trọng, nội lực và tổ hợp 
nội lực 
1.9 Phương pháp tính toán về 
BTCT 
1.10 Nguyên lí cấu tạo cơ bản 
của kết cấu BTCT 
1.11 Thể hiện bản vẽ kết cấu 
BTCT 

3/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1, trang 15 – 41, 
phụ lục 1 – 7. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Tìm hiểu các 
bảng tra về đặc 
trưng vật liệu; 
nguyên lí cấu 
tạo bê tông cốt 
thép. 
+ Thực hiện ví 
dụ tính toán nội 
lực dầm BTCT, 
từ đó dùng nội 
lực để thực hiện 
các ví dụ ở 
chương sau. 

+ A1.1 

2 

Chương 2: Cấu kiện chịu uốn  
2.1 Tổng quan về cấu kiện chịu 
uốn  
+ Đặc điểm cấu tạo 
+ Sự làm việc của dầm 
2.2 Trạng thái ứng suất – biến 
dạng của tiết diện thẳng góc  
2.3 Tính toán cấu kiện chịu uốn 
tiết diện hình chữ nhật theo 
cường độ trên tiết diện thẳng góc 
2.3.1 Cấu kiện có tiết diện chữ 
nhật đặt cốt đơn 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, trang 53 – 62. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và làm 
bài tập tại lớp 
về cấu kiện chịu 

+ A1.1 



449 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

+ Sơ đồ ứng suất tiết diện 
+ Các công thức cơ bản 
+ Các điều kiện hạn chế 
+ Tính toán tiết diện 
     - Bài toán tính cốt thép 
     - Bài toán kiểm tra cường độ 
+ Ví dụ minh họa 

đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

uốn tiết diện 
hình chữ nhật - 
cốt đơn. 
+ Bài tập về 
nhà. 

3 

Chương 2: Cấu kiện chịu uốn – 
tiếp theo 
2.3.2 Cấu kiện có tiết diện hình 
chữ nhật đặt cốt kép 
+ Sơ đồ ứng suất tiết diện  
+ Các công thức cơ bản 
+ Các điều kiện hạn chế 
+ Tính toán tiết diện 
     - Bài toán tính cốt thép 
     - Bài toán kiểm tra cường độ 
+ Ví dụ minh họa  

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, trang 62 – 66. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp về cấu kiện 
chịu uốn tiết 
diện hình chữ 
nhật - cốt kép. 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

4 

Chương 2: Cấu kiện chịu uốn – 
tiếp theo 
2.4 Tính toán cấu kiện chịu uốn 
tiết diện chữ T, chữ I theo cường 
độ trên tiết diện thẳng góc 
+ Đặc điểm cấu tạo và tính toán  
+ Sơ đồ ứng suất tiết diện  
+ Các công thức cơ bản 
+ Điều kiện hạn chế 
+ Tính toán tiết diện 
     - Bài toán tính cốt thép 
     - Bài toán kiểm tra cường độ 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, trang 66 – 70. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp về cấu kiện 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
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+ Ví dụ minh họa qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

chịu uốn tiết 
diện chữ T, I. 
+ Bài tập về 
nhà. 

5 

Chương 2: Cấu kiện chịu uốn – 
tiếp theo 
2.5 Tính toán cường độ trên tiết 
diện nghiêng  
+ Sự phá hoại theo tiết diện 
nghiêng  
+ Những nguyên tắc chung về 
tính toán  
+ Tính toán cốt đai khi không đặt 
cốt xiên 
+ Tính toán cấu kiện có cốt xiên 
+ Kiểm tra cường độ trên tiết 
diện nghiêng theo mô men   

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, trang 71 – 81. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp về tính 
toán cốt đai 
dầm. 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
 

6 

Chương 3: Cấu kiện chịu nén  
3.1 Tổng quan về kết cấu chịu 
nén  
+ Khái niệm  
+ Chiều dài tính toán 
+ Tiết diện 
+ Cấu tạo cốt thép  
3.2 Tính toán cấu kiện chịu nén 
đúng tâm  
+ Sự làm việc của cấu kiện chịu 
nén đúng tâm  
+ Điều kiện và công thức  
+ Vận dụng tính toán 
     - Bài toán kiểm tra 
     - Bài toán tính cốt thép  

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3, trang 85 – 91. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp về tính 
toán cột chịu 
nén đúng tâm. 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
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7 

Chương 3: Cấu kiện chịu nén – 
tiếp theo 
3.3 Tính toán cấu kiện chịu nén 
lệch tâm phẳng  
+ Sự làm việc của cấu kiện chịu 
nén lệch tâm phẳng  
+ Tính toán cấu kiện có tiết diện 
chữ nhật chịu nén lệch tâm phẳng 
- Kích thước tiết diện 
- Sơ đồ ứng suất, công thức cơ 
bản 
- Tính toán cốt thép đối xứng 
- Xác định, kiểm tra khả năng 
chịu lực 
- Biểu đồ tương tác  

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3, trang 92 – 
102. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp về tính 
toán cột chịu 
nén lệch tâm 
phẳng. 
+ Bài tập về 
nhà. 
+ Làm bài tập 
về cấu kiện chịu 
nén lệch tâm 
phẳng, tìm hiểu 
về phương pháp 
biểu đồ tương 
tác 

+ A1.1 

8 

Chương 3: Cấu kiện chịu nén – 
tiếp theo 
+ Tính toán cấu kiện có tiết diện 
tròn 
+ Tính toán tiết diện chữ nhật có 
cốt thép đặt theo chu vi  

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3, trang 118–
127. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
+ A2.2 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
 

9 

Chương 3: Cấu kiện chịu nén – 
tiếp theo  
+ Tính toán tiết diện chữ nhật 
chịu nén lệch tâm xiên  
   - Nén lệch tâm xiên 

3/0/6 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 

+ A1.1 
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   - Bố trí cốt thép và sự làm việc 
của tiết diện 
   - Sơ đồ và các công thức cơ 
bản 
   - Công thức gần đúng tính cốt 
thép 
   - Cách bố trí cốt thép có hiệu 
quả  

cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở.  
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

liệu [1], Chương 
3, trang 131–
137. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
về cấu kiện chịu 
nén lệch tâm 
xiên. 

10 

Chương 4: Cấu kiện chịu kéo 
4.1 Tổng quan về cấu kiện chịu 
kéo  
4.2 Tính toán cấu kiện chịu kéo 
đúng tâm  
4.3 Tính toán cấu kiện chịu kéo 
lệch tâm bé 
+ Điều kiện xảy ra kéo lệch tâm 
bé 
+ Điều kiện và công thức  
+ Vận dụng 
4.4 Tính toán tiết diện chữ nhật 
chịu kéo lệch tâm lớn 
+ Điều kiện xảy ra kéo lệch tâm 
lớn 
+ Điều kiện và công thức cơ bản 
+ Kiểm tra khả năng chịu lực 
+ Tính toán cốt thép  

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở.  
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4, trang 143–
146. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
về cấu kiện chịu 
kéo. 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Kiểm 
tra viết 
giữa kỳ) 

11 

Chương 5: Tính toán bê tông 
cốt thép theo trạng thái giới hạn 
thứ hai 
5.1 Tổng quan về khe nứt và việc 
tính toán  
5.2 Tính toán theo sự hình thành 
khe nứt thẳng góc  
5.3 Hình thành sự hình thành khe 
nứt trên tiết diện nghiêng  
5.4 Tính toán bề rộng khe nứt 
trên tiết diện thẳng góc  

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở.  
+ Giải 
quyết vấn 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5, trang 149–
161. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 

+ A1.1 
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5.5 Tính toán bề rộng khe nứt 
nghiêng theo tiêu chuẩn thiết kế  

đề thông 
qua ví dụ. 

về khe nứt và 
kiểm tra nứt. 

12 

Chương 6: Sàn phẳng bằng bê 
tông cốt thép 
6.1 Khái niệm chung 
6.2 Sàn sườn toàn khối có bản 
dầm 
+ Cấu tạo cơ bản 
+ Khái niệm cơ bản về khớp dẻo 
+ Tính toán bản sàn 1 phương 
+ Tính toán dầm phụ 
+ Tính toán dầm chính 

3/0/6 CLO2
CLO3 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
6, trang 165–
177. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tính toán bản 
sàn 1 phương. 

+ A1.1 
+ A2.3 
(Đánh 
giá bài 
tập 
thuyết 
trình) 
 

13 

Chương 6: Sàn phẳng bằng bê 
tông cốt thép – tiếp theo 
+ Bố trí cốt thép trong bản dầm 
6.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê 
bốn cạnh 
+ Sơ đồ bố trí kết cấu 
+ Bố trí cốt thép trong sàn có bản 
kê bốn cạnh 
+ Tính toán bản đơn theo sơ đồ 
đàn hồi 
+ Tính sàn có các ô bản liên tục 
theo sơ đồ đàn hồi 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
6, trang 178–
186. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tính toán sàn 
bản kê bốn 
cạnh. 

+ A1.1 

14 

Chương 6: Sàn phẳng bằng bê 
tông cốt thép – tiếp theo 
+ Tính bản kê bốn cạnh theo sơ 
đồ khớp dẻo 
+ Tính toán dầm sàn có bản kê 
bốn cạnh 
+ Bố trí cốt thép trong dầm 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
6, trang 187–
195. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 

+ A1.1 
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đề thông 
qua ví dụ. 

trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tính bản kê theo 
sơ đồ dẻo. 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các kiến 
thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ sau  

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên…). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Bùi Kiến An 2020 
Tập bài giảng Kết cấu bê tông 

cốt thép 1 Thư viện ĐHKG 

2 Vũ Mạnh Hùng 2013 
Sổ tay thực hành kết cấu công 

trình NXB Xây dựng 

3  2018 
TCVN 5574:2018 “Kết cấu bê 

tông và bê tông cốt thép – 
Tiêu chuẩn thiết kế” 

NXB Xây dựng 

4  1995 
TCVN 2737-1995 “Tải trọng 
và tác động – Tiêu chuẩn thiết 

kế” 
NXB Xây dựng 

5  2012 
TCVN 5572-2012 “Kết cấu bê 
tông và bê tông cốt thép – Bản 

vẽ thi công” 
NXB Xây dựng 
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 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
James K. Wight, James 
G. MacGregor 2012 

Reinforced Concrete - 
Mechanics and Design, 6th 

Edition. 
Pearson Education 

2 
Arthur Nilson, David 
Darwin, Charles Dolan 

2010 
Design of Concrete Structures, 

14th Edition 
McGraw-Hill 

Higher Education 

3 
Phan Quang Minh, Ngô 
Thế Phong, Nguyễn 
Đình Cống 

2015 
Kết cấu bê tông cốt thép – 

Phần cấu kiện cơ bản 
NXB Khoa học và 

Kỹ thuật 

4 Nguyễn Đình Cống 2016 
Tính toán thực hành cấu kiện 

bê tông cốt thép NXB Xây dựng 

5 Nguyễn Đình Cống 2014 
Tính toán tiết diện cột bê tông 

cốt thép NXB Xây dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Khóa học trực tuyến về Kết 
cấu bê tông cốt thép 1 

https://kcthk21920.gnomio.com/course
/view.php?id=8 

2020 

2 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

3 
Mạng thông tin về vật liệu 
xây dựng Việt Nam (vật 
liệu bê tông) 

https://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-ket-
cau/be-tong-204 

2020 

4 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

5 Tạp chí xây dựng Việt Nam http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B 

Bảng, phấn, máy chiếu 

– Chương 1 

2 Giảng đường B – Chương 2 

3 Giảng đường B – Chương 3 
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4 Giảng đường B – Chương 4 

5 Giảng đường B – Chương 5 

6 Giảng đường B – Chương 6 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí        
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao. Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 

25% 
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yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp. 
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 
Tiêu 
chí                   

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 
báo 
cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dung 
không 

phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung phù 
hợp  yêu cầu, 
hình ảnh và  
giải thích 

chưa rõ ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ  
ràng, đẹp. 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

50% 
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Có sử dụng 
video 

video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

Trình 
bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, 

không đủ 
số lượng 
theo quy 

định 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử dụng 
từ ngữ và 

hình ảnh rõ 
ràng 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introduction, 

body and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự thành 

thạo trong 
trình bày 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 
phần. Thuật 
ngữ sử dụng 
đơn giản dễ 

hiểu. Thể hiện 
sự thành thạo 

trong trình 
bày và ngôn 

ngữ. 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 
logic, 

vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phát âm 
không rõ, 
giọng nói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. Giọng 
nói nhỏ, phát 
âm còn một 
số từ không 
rõ, sử dụng 
thuật ngữ 

phức chưa có 
tương tác với 
người nghe 

khi trình bày. 

Phần trình 
bày có bố 

cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 
gian trình 

bày đúng quy 
định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và kịp theo 

dõi nội dung 
trình bày 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn, dễ hiểu. 
Sử dụng các 

thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọng nói rõ 

ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu được 
nội dung 
trình bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thu hút sự 
chú ý của 

người nghe, 
tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(42) Học phần: Đồ án bê tông cốt thép 1 (0,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07004 1.2. Tên học phần: Đồ án bê tông cốt thép 1 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Reinforced Concrete 
Strutures Project 1 

1.5. Số tín chỉ:  1 tín chỉ (0/30/60) 

1.6. Phân bố thời gian  15 tuần 

- Lý thuyết:  0 tiết 

- Thực hành:  30 tiết 

- Tự học:  60 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Bùi Kiến An 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E06017)_Cơ học kết cấu 1 (LT&BTL) 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Mục tiêu chính là trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng hoàn chỉnh về việc thiết kế hệ 
sàn phẳng toàn khối bằng bê tông cốt thép, bao gồm việc tính các loại tải trọng, tổ hợp nội 
lực, tính toán lựa chọn cốt thép, bố trí thép cho những bộ phận kết cấu sàn - dầm theo các 
phương án: bản sàn làm việc một phương hoặc hai phương. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Kiến thức chuyên môn về nguyên lí, cấu tạo và trình tự thiết kế hệ sàn phẳng bê tông cốt 
thép toàn khối: bản sàn, dầm phụ, dầm chính... 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kĩ thuật về kết cấu sàn 
phẳng bê tông cốt thép toàn khối trong công trình xây dựng. 
- Khả năng viết báo cáo, bản vẽ và đọc hiểu thuật ngữ liên quan kết cấu bê tông cốt thép. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, trung thực, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Đồ án bê tông cốt thép 1” 
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Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Trình bày được sơ đồ tính, nguyên lí tính toán các cấu kiện bê tông cốt thép 

cơ bản. 

CLO2 Thiết kế hệ sàn phẳng bê tông cốt thép toàn khối trong công trình xây dựng. 

Kỹ năng 
CLO3 Giải thích và phân tích sự làm việc của hệ sàn phẳng bê tông cốt thép. 

CLO4 Áp dụng kiến thức tin học và chuyên ngành trong tính toán các cấu kiện bê 
tông cốt thép cơ bản. Đề xuất các phương án thiết kế hợp lí. 

CLO5 Thể hiện báo cáo kỹ thuật, thiết lập các bản vẽ kỹ thuật và sử dụng phần 
mềm trong phân tích kết cấu liên quan. 

CLO6 Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, lập luận các vấn đề kĩ thuật. 

CLO7 Kỹ năng tự học, đọc hiểu tiếng Anh và tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn 
(Sách, tạp chí, Internet..) 

Thái độ 
CLO8 Học tập siêng năng, trung thực trong tính toán; có trách nhiệm với công việc 

được giao và có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I             

CLO2    I I            

CLO3    R R    I        

CLO4    R R    R   I     
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CLO5         R  R R  I   

CLO6           R   R   

CLO7              R   

CLO8               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   R R    R  R R  R R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

30% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X 

CLO1 
CLO2 
CLO8 

Đánh giá việc tham gia buổi 
hướng dẫn đồ án của Giảng 
viên. 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 7) 
Đánh giá bài tập 50% X 

CLO3
CLO4 

SV làm bài tập cá nhân tại 
lớp (theo thang điểm 10). 

A2.2. (Tuần 11)  
Đánh giá bài tập 

50% X 
CLO5 

– 
CLO8 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm). 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% 

A4.1 Thi cuối kỳ (vấn 
đáp) 100% X 

CLO1 
– 

CLO8 

SV được đánh giá thông qua 
phỏng vấn và hỏi đáp trực 
tiếp. 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần và thực hiện đúng tiến độ trong quá trình thực 
hiện đồ án. Nếu không nộp bài kiểm tra tiến độ sẽ không được nộp bài đồ án. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 

Phương 
pháp giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh giá 
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TT) chươn
g/ chủ 

đề 

nào ở 
bảng 
4.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Tổng quan  
1.1 Ý nghĩa thực tiễn của học 
phần 
1.2 Các khái niệm chung 
1.3 Sơ đồ mặt bằng kết cấu công 
trình 
1.4 Các nội dung chính của học 
phần 
1.5 Các yêu cầu của học phần 
1.6 Đại cương về kết cấu 

sàn 

0/2/4 CLO1 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1, trang 7– 15, 
phụ lục 1 – 7. 
– Tại lớp: 
+ Chia nhóm 
làm việc 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Xem các bảng 
tra về đặc trưng 
vật liệu; nguyên 
lí cấu tạo bê 
tông cốt thép. 

+ A1.1 

2 

Chương 2: Thiết kế bản sàn  
2.1 Chọn sơ bộ kích thước các bộ 
phận sàn 
2.2 Sơ đồ tính các loại bản sàn 
2.3 Các loại tải trọng tác dụng lên 
sàn 
 

0/2/4 CLO2 
CLO3
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO12 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, trang 16–19. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và tính 
toán theo số liệu 
cá nhân. 

+ A1.1 

3 

Chương 2: Thiết kế bản sàn  
2.4 Xác định nội lực trong sàn  
2.5 Tính toán cốt thép bản sàn 
 

0/2/4 CLO2 
CLO3
CLO4 
CLO8 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO12 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, trang 20–26. 
– Tại lớp: 

+ A1.1 
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+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và tính 
toán theo số liệu 
cá nhân. 
+ Bài tập về 
nhà. 

4 

Chương 2: Thiết kế bản sàn   
2.6. Bố trí cốt thép bản sàn 
 (hướng dẫn trình bày thuyết 
minh tính toán và thể hiện bản vẽ 
chi tiết bản sàn) 
 

0/2/4 CLO4
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Nghiên cứu 
cấu tạo và bố trí 
cốt thép bản sàn 
từ các tài liệu 
tham khảo. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, trang 26–33. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và thực 
hành bố trí cốt 
thép tại lớp. 

+ A1.1 

5 

Chương 3: Thiết kế dầm phụ 
3.1 Sơ đồ tính dầm phụ 
3.2 Tải trọng tác dụng lên dầm 
phụ 
3.3 Nội lực tính toán dầm phụ 

0/2/4 CLO2 
CLO3
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO12 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3, trang 35–42. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và tính 
toán theo số liệu 
cá nhân. 

+ A1.1 
 

6 Chương 3: Thiết kế dầm phụ 0/2/4 CLO4 PLO4 – Dạy học  – Chuẩn bị tại + A1.1 
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3.4 Tính toán cốt thép và bố trí 
cốt thép dầm phụ 
 

CLO5 
CLO6 

PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3, trang 43–47. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và tính 
toán theo số liệu 
cá nhân. 

7 

Chương 3: Thiết kế dầm phụ 
3.4 Tính toán cốt thép và bố trí 
cốt thép dầm phụ (tiếp theo) 
+ Làm kiểm tra tại lớp 

0/2/4 CLO4
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài theo 
số liệu cá nhân. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Thực hiện bài 
kiểm tra tại lớp. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
 

8 

Chương 3: Thiết kế dầm phụ 
3.5 Biểu đồ bao vật liệu dầm phụ  
(cắt thép dầm phụ) 

0/2/4 CLO4
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Nghiên cứu 
cấu tạo và bố trí 
cốt thép trong 
dầm từ các 
nguồn tài liệu. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và thực 
hiện. 

+ A1.1 
 

9 

Chương 3: Thiết kế dầm phụ 
3.5 Biểu đồ bao vật liệu dầm phụ 
(Hướng dẫn trình bày thuyết 
minh tính toán và thể hiện bản vẽ 
chi tiết dầm phụ) 

0/2/4 CLO4
CLO5 
CLO6 

 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Nghiên cứu 
cấu tạo và bố trí 
cốt thép trong 
dầm từ các tài 
liệu. 

+ A1.1 
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quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và thực 
hiện. 

10 

Chương 4: Thiết kế dầm chính  
4.1 Sơ đồ tính dầm chính  
4.2 Tải trọng tác dụng 
4.3 Nội lực tính toán 
4.4 Tính toán cốt thép và bố trí 
cốt thép dầm chính 
 

0/2/4 CLO2 
CLO3
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO12 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4, trang 49–52. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và tính 
toán theo số liệu 
cá nhân. 

+ A1.1 
 

11 

Chương 4: Thiết kế dầm chính  
4.4 Tính toán cốt thép và bố trí 
cốt thép dầm chính (tiếp theo) 
 

0/2/4 CLO4
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4, trang 52–64. 
+ Nghiên cứu 
cấu tạo cốt thép 
dầm chính từ 
nguồn tài liệu. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Nhận bài tập 
kiểm tra về nhà 

+ A1.1 
+ A2.2 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
 

12 

Chương 4: Thiết kế dầm chính  
4.5 Biểu đồ bao vật liệu 
(Hướng dẫn trình bày thuyết 
minh tính toán và thể hiện bản vẽ 
chi tiết dầm chính) 

0/2/4 CLO4
CLO5 
CLO6 

 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Nghiên cứu 
cách bố trí, và 
cắt cốt thép 
trong dầm chính 
từ nguồn tài 
liệu. 
– Tại lớp: 

+ A1.1 
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qua ví dụ 
minh họa. 

+ Nghe hướng 
dẫn và thực 
hiện. 
+ Nộp bài tập 
kiểm tra A2.2 
và đánh giá. 

13 

Chương 4: Thiết kế dầm chính  
4.5 Biểu đồ bao vật liệu (tt) 
(Hướng dẫn Thống kê cốt thép, 
tổng hợp vật liệu) 

0/2/4 CLO4
CLO5 
CLO6 

 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Nghiên cứu 
về thống kê, 
tính toán khối 
lượng. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và thực 
hiện. 

+ A1.1 

14 

Chương 5: Ứng dụng phần mềm 
để phân tích hệ sàn 
5.1 Các bước phân tích cơ bản 
trong phần mềm PTHH 
5.2 Sử dụng một phần mềm 
PTHH phổ biến để phân tích hệ 
sàn 
5.3 Phân tích và so sánh kết quả 
 

0/2/4 CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO14 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
và so sánh kết 
quả. 

+ A1.1 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các kiến 
thức của học phần 
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ sau 
 

0/2/4 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích. 
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 
và hướng 
dẫn ôn thi. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 
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TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Bùi Kiến An 2020 
Tập bài giảng Đồ án bê tông 

cốt thép 1 Thư viện ĐHKG 

2 Vũ Mạnh Hùng 2013 
Sổ tay thực hành kết cấu công 

trình NXB Xây dựng 

3  2018 
TCVN 5574:2018 “Kết cấu bê 

tông và bê tông cốt thép – 
Tiêu chuẩn thiết kế” 

NXB Xây dựng 

4  1995 
TCVN 2737-1995 “Tải trọng 
và tác động – Tiêu chuẩn thiết 

kế” 
NXB Xây dựng 

5  2012 
TCVN 5572-2012 “Kết cấu bê 
tông và bê tông cốt thép – Bản 

vẽ thi công” 
NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Bùi Kiến An 2020 
Tập bài giảng Kết cấu bê tông 

cốt thép 1 
Thư viện ĐHKG 

2 Võ Bá Tầm 2007 
Đồ án môn học kết cấu bê 

tông Sàn sườn toàn khối loại 
bản dầm 

NXB ĐHQG 
TPHCM 

3 Nguyễn Đình Cống 2008 Sàn sườn bê tông toàn khối NXB Xây dựng 

4 Nguyễn Đình Cống 2016 
Tính toán thực hành cấu kiện 

bê tông cốt thép NXB Xây dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Khóa học trực tuyến về Kết 
cấu bê tông cốt thép 1 

https://kcthk21920.gnomio.com/course
/view.php?id=8 

2020 

2 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

3 
Mạng thông tin về vật liệu 
xây dựng Việt Nam (vật 
liệu bê tông) 

https://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-ket-
cau/be-tong-204 

2020 

4 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 
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5 Tạp chí xây dựng VN http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng 

 

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

9. Holistic Rubric đánh giá làm viện nhóm qua bài tập lớn (dự án) 
Rubric 1: Tham gia buổi hướng dẫn đồ án của giảng viên (Project Attendance) 

Tiêu chí          
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Tổ chức 
nhóm 

Nhóm bị 
phá vỡ 

hoàn toàn: 
Trách 

nhiệm và 
nhiệm vụ 
của các 

thành viên 
trong 
nhóm 
không 

được phân 
công cụ 

thể, không 
có sự liên 
kết, phối 

hợp nhóm. 

Trách 
nhiệm và 
nhiệm vụ 
của mỗi 

thành viên 
trong nhóm 

không rõ 
ràng, không 
phù hợp với 

khả năng 
của họ. 

Không có 
sự phối hợp 

làm việc 
giữa các 

thành viên 
trong 
nhóm. 

Mỗi thành 
viên có 

nhiệm vụ 
riêng nhưng 

chưa rõ 
ràng và 

chưa phù 
hợp với khả 

năng của 
thành viên. 

Sự phối 
hợp làm 
việc của 

nhóm chưa 
tốt. 

Nhiệm vụ của 
mỗi thành viên 
trong nhóm rõ 

ràng và phù hợp 
với khả năng của 
họ. Sự phối hợp 

làm việc của 
nhóm tốt. 

Nhiệm vụ 
của các 

thành viên 
trong 

nhóm rất 
rõ ràng và 
phù hợp 
với khả 

năng của 
họ, phát 

huy điểm 
mạnh của 
các thành 
viên. Sự 
phối hợp 
làm việc 

của nhóm 
rất tốt. 

20% 

Chuyên cần 30% <50% <70% <90% 100% 10% 
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Tiêu chí          
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Thảo luận 

Không bao 
giờ tham 
gia thảo 

luận trong 
nhóm 

Hiếm khi 
tham gia 
thảo luận 
nhóm và 

đóng góp ý 
kiến 

Thỉnh 
thoảng 

tham gia 
thảo luận 
nhóm và 

đóng góp ý 
kiến 

Thường xuyên 
tham gia thảo 
luận nhóm và 

đóng góp ý kiến 
cho thảo luận 

giữa các nhóm. 

Luôn tham 
gia thảo 

luận nhóm 
và đóng 

góp ý kiến 
hiệu quả 
cho các 

hoạt động 
của nhóm 

và giữa các 
nhóm. 

20% 

Nội dung 
theo tiến độ 

quy định 

Không có 
nội dung 
tính toán. 

Nội dung 
tính toán 

không đầy 
<50%), kết 

quả tính 
toán sai, 

trình tự các 
bước tính 

toán không 
hợp lý. 

Nội dung 
tính toán 
đầy đủ về 

khối lượng 
theo tiến độ 

quy định 
(100%). 
Kết quả 
tính toán 

còn một số 
sai sót, 

nhầm lẫn. 

Nội dung tính 
toán đầy đủ về 
khối lượng theo 
tiến độ quy định 
(100%). Kết qủa 
tính toán đúng, 

có sử dụng phần 
mềm tính toán 

nhưng chưa hợp 
lý. 

Nội dung 
tính toán 
đầy đủ về 
khối lượng 
theo tiến 
độ quy 

định 
(100%). 
Trình tự 
các bước 
tính toán 

hợp lý, kết 
qủa tính 

toán đúng, 
sử dụng 

phần mềm 
tính toán 
hợp lý. 

20% 

Trình bày 
thuyết minh 

Không có 
thuyết 

minh hoặc 
thuyết 
minh 

không đầy 
đủ. 

Trình bày 
thuyết minh 

lộn xộn 
không đúng 

trình tự, 
hình vẽ, 

bảng biểu 
và ký hiệu 

Nội dung 
trình bày 

trong thuyết 
minh phù 

hợp. Thuyết 
minh còn 
một số lỗi 
chính tả, 

Nội dung phù 
hợp. Cấu trúc, 
bố cục thuyết 
minh rõ ràng, 

logic. Ghi chú, 
giải thích, hình 
vẽ, bảng biểu 

đầy đủ, ít sai sót. 

Nội dung 
phù hợp, 
cấu trúc 
thuyết 

minh rất 
chi tiết, rõ 
ràng, logic. 

Hình vẽ, 

15% 
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Tiêu chí          
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

sử dụng 
trong 

thuyết minh 
không phù 

hợp. 

một số 
nhầm lẫn 
về kích 

thước, ghi 
chú, giải 
thích các 
thông số, 

bảng biểu. 

 
 
 

bảng biểu, 
chú thích 
trình bày 
khoa học, 
sử dụng 

phần mềm 
tính toán 

trong 
thuyết 

minh hiệu 
quả. 

Bản vẽ kỹ 
thuật 

Không có 
bản vẽ 

hoặc bản 
vẽ thiếu bộ 
phận, hình 
ảnh theo 
yêu cầu. 
Nội dung 

không 
đúng 

Bản vẽ thể 
hiện không 

đầy đủ, 
không rõ 

ràng, thiếu 
kích thước. 
Cấu tạo chi 
tiết các bộ 
phận, nội 
dung trên 
hình vẽ 

đúng yêu 
cầu nhưng 
còn nhiều 

sai sót. Ghi 
chú không 
phù hợp. 

Bản vẽ thể 
hiện đầy đủ 

các hình 
ảnh theo 
yêu cầu 

nhưng sắp 
xếp không 
phù hợp, 

còn một số 
lỗi nhỏ về 
trình bày. 
Nội dung 

trên bản vẽ 
đúng yêu 
cầu. Ghi 

chú đầy đủ. 

Bản vẽ thể hiện 
đầy đủ, chi tiết. 
Kích thước rõ 
ràng. Nội dung 
thể hiện đúng 
theo yêu cầu. 
Sắp xếp, trình 

bày bản vẽ hợp 
lý. Ghi chú rõ 
ràng, chi tiết. 

 
 
 

Bản vẽ thể 
hiện đầy 

đủ, rất chi 
tiết và 

khoa học. 
Sắp xếp 
trình bày 
hợp lý, 

sáng tạo, 
có thể ứng 
dụng ngay 

vào các 
công trình 
xây dựng 

thực tế 

15% 

Rubric 2: Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam) 

Tiêu chí          
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 
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Tiêu chí          
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Thái độ 
trả lời 

câu hỏi 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời 

thô lỗ, 
không hợp 

tác, thiếu tôn 
trọng trong 

giao tiếp. Sử 
dụng thuật 
ngữ không 
phù hợp, 
gióng nói 
khó nghe. 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời 

câu hỏi lễ độ. 
Sử dụng các 

thuật ngữ 
trong câu trả 
lời phức tạp, 

khó hiểu. 
Giọng nói 

nhỏ, thiếu tự 
tin. 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời nhẹ 
nhàng, hòa nhã. 
Giọng nói vừa 
phải, rõ ràng, 

dễ nghe. Thuật 
ngữ sử dụng 
trong câu trả 

lời lời phù hợp, 
dễ hiểu. 

Thái độ trong 
câu trả lời tự 

tin, từ tốn, 
nhẹ nhàng, 
điềm đạm. 

Thuật ngữ sử 
dụng trong 
câu trả lời 

đơn giản, dễ 
hiểu. Giọng 
nói lưu loát, 

rõ ràng. 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời rất 
tự tin, Giọng 
nói rõ ràng, 
lưu loát, thu 
hút sự chú ý 
của người 

nghe, tương 
tác tốt với 

người nghe. 

20% 

Nội dung 
trả lời 

Các câu trả 
lời hoàn 

toàn không 
liên quan 

đến câu hỏi. 

Các câu trả 
lời không rõ 

ràng, gần như 
không liên, 
không tập 
trung vào 

trọng tâm của 
câu hỏi. 

Các câu trả lời 
đúng trọng tâm 

câu hỏi, liên 
quan đến câu 

hỏi nhưng thiếu 
tự tin trong các 

câu trả lời. 

Các câu trả 
lời ngắn gọn, 
rõ ràng, đầy 
đủ, liên quan 
đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 
hiện sự tự tin 

về sự hiểu 
biết trong câu 

trả lời, lập 
luận giải thích 

chưa thuyết 
phục. 

Các câu trả lời 
ngắn gọn, rõ 
ràng, đầy đủ, 
liên quan trực 
tiếp đến câu 

hỏi yêu cầu; tự 
tin trong câu 
trả lời; lập 

luận, giải thích 
cho câu hỏi 
hoàn toàn 

thuyết phục. 

80% 
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(43) Học phần: Kết cấu bê tông cốt thép 2 (3,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27001 1.2. Tên học phần: Kết cấu bê tông cốt thép 2 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Reinforced Concrete 
Structures 2 

1.5. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (45/0/90) 

1.6. Phân bố thời gian  15 tuần 

- Lý thuyết: 45 tiết 3 tiết/ tuần 

- Thực hành: – – 

- Tự học:  90 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Bùi Kiến An 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy ... 

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E07003)_Kết cấu bê tông cốt thép 1 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Mục tiêu chính của học phần là trang bị cho sinh viên kiến thức tính toán các bộ phận của 
kết cấu công trình bằng bê tông cốt thép bao gồm các loại sàn, kết cấu khung, móng, và nhà 
công nghiệp một tầng. Kết thúc học phần sinh viên có thể tự thiết kế những công trình nhỏ, 
vừa, kiên cố. Học phần giúp hoàn thiện khả năng phân tích kết cấu và tự tin trong công tác 
thiết kế công trình bê tông cốt thép. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Kiến thức chuyên môn trong tính toán và thiết kế các bộ phận kết cấu nhà như: hệ sàn; hệ 
móng bê tông cốt thép; hệ khung nhà bê tông cốt thép toàn khối và nhà công nghiệp lắp 
ghép. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kĩ thuật về kết cấu công 
trình dân dụng và công nghiệp bằng bê tông cốt thép. 
- Kỹ năng thiết kế các bộ phận công trình bê tông cốt thép. 
- Khả năng thuyết trình, làm việc nhóm và đọc hiểu thuật ngữ liên quan kết cấu bê tông cốt 
thép. 
2.2.3. Về thái độ 
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- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Kết cấu bê tông cốt thép 2” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Nhận biết và phân tích nguyên tắc chịu lực của kết cấu công trình bê tông cốt 

thép dân dụng và công nghiệp. 

CLO2 Hiểu rõ, mô hình hóa, tính toán và cấu tạo hệ kết cấu chịu lực của công trình 
bê tông cốt thép. 

Kỹ năng 

CLO3 Tính toán, thiết kế được hệ kết cấu chịu lực của công trình bê tông cốt thép. 
Đề xuất được các giải pháp, phương án thiết kế hợp lí. 

CLO4 Thể hiện được các sản phẩm tính toán thiết kế bằng bản vẽ kĩ thuật. 

CLO5 Có khả năng thuyết trình và giải thích các vấn đề kĩ thuật về kết cấu công 
trình bê tông cốt thép. 

CLO6 Có khả năng tự học, đọc hiểu từ ngữ chuyên ngành và tìm kiếm thông tin liên 
quan từ nhiều nguồn tài liệu. 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao và ý thức bảo vệ tài nguyên-môi trường. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I    I        

CLO2    I I    I        
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CLO3    R R    R        

CLO4     M    M        

CLO5           I    I  

CLO6         M  R      

CLO7               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   R M    M  R    R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 

100% X CLO7 
Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 50% X 

CLO1 
– 

CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập tiểu 
luận 

50% X 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 



475 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Thiết kế hệ sàn bê 
tông cốt thép 
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 
 

3/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1, phụ lục 5. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Tìm hiểu các 
bảng tra về hệ 
số nội lực 
+ Thực hiện ví 
dụ tính toán nội 
lực sàn BTCT 
loại bản dầm. 

+ A1.1 

2 

Chương 1: Thiết kế hệ sàn bê 
tông cốt thép 
1.3. Sàn sườn toàn khối có bản kê 
bốn cạnh 
 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và làm 
bài tập tại lớp 
về tính toán hệ 
sàn bản kê. 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

3 Chương 1: Thiết kế hệ sàn bê 3/0/6 CLO2 PLO4 – Dạy học  – Chuẩn bị tại + A1.1 
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tông cốt thép 
1.4. Sàn nấm 
 

CLO3 
CLO6 

PLO5 
PLO9 

PLO11  

trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà.  

nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp về thiết kế 
hệ sàn nấm. 
+ Bài tập về 
nhà. 

4 

Chương 1: Thiết kế hệ sàn bê 
tông cốt thép 
1.5. Sàn panel lắp ghép 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4  

PLO4 
PLO5 
PLO9  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
trả lời câu hỏi. 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

 

5 
Chương 2: Thiết kế hệ khung bê 
tông cốt thép 
2.1. Khái niệm chung 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 

+ A1.1 
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2.2. Khung bê tông cốt thép toàn 
khối 
 

CLO4 
CLO6 
CLO7 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp về bố trí, 
cấu tạo cốt thép 
khung. 
 

6 

Chương 2: Thiết kế hệ khung bê 
tông cốt thép 
2.3. Khung bê tông cốt thép lắp 
ghép và nửa lắp ghép 
2.4. Tính toán khung bê tông cốt 
thép  

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Tìm hiểu về 
nút khung lắp 
ghép từ các 
nguồn tài liệu. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2.  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

7 

Chương 2: Thiết kế hệ khung bê 
tông cốt thép 
2.4. Tính toán khung bê tông cốt 
thép (tiếp theo) 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 

+ A1.1 
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gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp về tính 
toán khung. 
+ Bài tập về 
nhà. 

8 

Chương 3: Thiết kế móng bê 
tông cốt thép 
3.1. Phân loại 
3.2. Móng đơn  
 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 

9 

Chương 3: Thiết kế móng bê 
tông cốt thép 
3.3. Móng băng 
3.4. Móng bè 
 

3/0/6 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở.  
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
về tính toán kết 
cấu móng 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
 

10 

Chương 3: Thiết kế móng bê 
tông cốt thép 
3.5. Móng cọc bằng bê tông cốt 
thép  

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 
– Tại lớp: 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Kiểm 
tra viết 
giữa kỳ) 
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+ Câu hỏi 
gợi mở.  
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
về thiết kế 
móng cọc. 

11 

Chương 4: Thiết kế nhà công 
nghiệp một tầng lắp ghép 
4.1. Sơ đồ kết cấu nhà 
  

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở.  
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
về bố trí khung 
nhà công 
nghiệp. 

+ A1.1 

12 

Chương 4: Thiết kế nhà công 
nghiệp một tầng lắp ghép 
4.2. Cấu tạo cột 
4.3. Tính toán khung ngang 
 

3/0/6 CLO2
CLO3 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tính toán khung 
nhà công 
nghiệp. 

+ A1.1 
+ A2.3 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
 

13 

Chương 4: Thiết kế nhà công 
nghiệp một tầng lắp ghép 
4.3. Tính toán khung ngang (tiếp 
theo) 
 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 

+ A1.1 
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quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tính toán khung 
nhà công 
nghiệp. 

14 

Chương 4: Thiết kế nhà công 
nghiệp một tầng lắp ghép 
4.4. Các bộ phận khác của kết 
cấu nhà 
 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Sửa và hướng 
dẫn giải bài tập. 

+ A1.1 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các kiến 
thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ sau  

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên.…). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Bùi Kiến An 2020 Tập bài giảng Kết cấu bê tông Thư viện ĐHKG 
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cốt thép 2 

2 Nguyễn Minh Thái 2010 
Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà 

công nghiệp NXB xây dựng 

3 Vũ Mạnh Hùng 2013 
Sổ tay thực hành kết cấu công 

trình NXB Xây dựng 

4 Trịnh Kim Đạm 2007 Khung bê tông cốt thép  
NXB Khoa học và 

kỹ thuật 

3  2018 
TCVN 5574:2018 “Kết cấu bê 

tông và bê tông cốt thép – 
Tiêu chuẩn thiết kế” 

NXB Xây dựng 

4  1995 
TCVN 2737-1995 “Tải trọng 
và tác động – Tiêu chuẩn thiết 

kế” 
NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
James K. Wight, James 
G. MacGregor 2012 

Reinforced Concrete - 
Mechanics and Design, 6th 

Edition. 
Pearson Education 

2 
Arthur Nilson, David 
Darwin, Charles Dolan 2010 

Design of Concrete Structures, 
14th Edition 

McGraw-Hill 
Higher Education 

3 
Phan Quang Minh, Ngô 
Thế Phong, Nguyễn 
Đình Cống 

2008 
Kết cấu bê tông cốt thép – 

Phần cấu kiện nhà cửa 
NXB Khoa học và 

Kỹ thuật 

4 Nguyễn Đình Cống 2016 
Tính toán thực hành cấu kiện 

bê tông cốt thép NXB Xây dựng 

5 Nguyễn Đình Cống 2014 
Tính toán tiết diện cột bê tông 

cốt thép NXB Xây dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Khóa học trực tuyến về Kết 
cấu bê tông cốt thép 2 

https://kcthk21920.gnomio.com/course
/view.php?id=8 

2020 

2 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

3 
Mạng thông tin về vật liệu 
xây dựng Việt Nam (vật 
liệu bê tông) 

https://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-ket-
cau/be-tong-204 

2020 
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4 Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

5 Tạp chí xây dựng Việt Nam http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số MỨC F MỨC D MỨC C MỨC B MỨC A 
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(0-3.9) (4.0-5.4) (5.5-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao. Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa 
học.Ghi 
chú, giải 
thích cụ thể, 
hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 
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9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu 
chí                   

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 
báo 
cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dung 
không 

phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung phù 
hợp  yêu cầu, 
hình ảnh và  
giải thích 

chưa rõ ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ  
ràng, đẹp. 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

50% 

Trình 
bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, 

không đủ 
số lượng 
theo quy 

định 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử dụng 
từ ngữ và 

hình ảnh rõ 
ràng 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introduction, 

body and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự thành 

thạo trong 
trình bày 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 
phần. Thuật 
ngữ sử dụng 
đơn giản dễ 

hiểu. Thể hiện 
sự thành thạo 

trong trình 
bày và ngôn 

ngữ. 

25% 
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Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 
logic, 

vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phát âm 
không rõ, 
giọng nói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. Giọng 
nói nhỏ, phát 
âm còn một 
số từ không 
rõ, sử dụng 
thuật ngữ 

phức chưa có 
tương tác với 
người nghe 

khi trình bày. 

Phần trình 
bày có bố 

cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 
gian trình 

bày đúng quy 
định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và kịp theo 

dõi nội dung 
trình bày 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn, dễ hiểu. 
Sử dụng các 

thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọng nói rõ 

ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu được 
nội dung 
trình bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thu hút sự 
chú ý của 

người nghe, 
tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(44) Học phần: Đồ án bê tông cốt thép 2 (0,1) 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27002 1.2. Tên học phần: Đồ án bê tông cốt thép 2 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Reinforced Concrete 
Strutures Project 2 

1.5. Số tín chỉ:  1 tín chỉ (0/30/60) 

1.6. Phân bố thời gian  15 tuần 

- Lý thuyết: – – 

- Thực hành: 30 tiết 2 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 4 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Bùi Kiến An 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E07003)_Kết cấu bê tông cốt thép 1 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Mục tiêu chính là trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng hoàn chỉnh về thực hành tính 
toán hệ kết cấu chịu lực của công trình dân dụng bằng bê tông cốt thép bao gồm: hệ sàn, 
dầm, cột. Qua đó, sinh viên thực hiện được một phần công việc của người kỹ sư thiết kế kết 
cấu, lựa chọn những phương án thiết kế chính xác và hợp lý.  
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Kiến thức chuyên môn về nguyên lí, cấu tạo và trình tự thiết kế hệ kết cấu chịu lực công 
trình bê tông cốt thép toàn khối như: nguyên lí làm việc, mô hình hóa, xác định – tổ hợp tải 
trọng, phân tích nội lực khung, tính toán và bố trí cốt thép. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Khả năng phân tích, tính toán và lập luận giải quyết các vấn đề kĩ thuật về thiết kế kết cấu 
công trình bê tông cốt thép. Qua đó, đề xuất các giải pháp hợp lí và thiết kế các dạng kết 
cấu công trình bê tông cốt thép. 
- Khả năng viết báo cáo, bản vẽ và đọc hiểu thuật ngữ liên quan kết cấu bê tông cốt thép. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, trung thực, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Đồ án bê tông cốt thép 2” 
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Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Hiểu rõ và phân tích nguyên tắc chịu lực của hệ sàn và khung công trình bê 

tông cốt thép. 

CLO2 Nhận biết, mô hình hóa, tính toán, thiết kế hệ khung – sàn của công trình bê 
tông cốt thép. 

Kỹ năng 

CLO3 Giải thích và phân tích sự làm việc của hệ kết cấu công trình bê tông cốt 
thép. 

CLO4 Lựa chọn, phân tích, tính toán các cấu kiện chịu lực trong công trình bê tông 
cốt thép. Đề xuất các phương án thiết kế hợp lí. 

CLO5 Thể hiện báo cáo kĩ thuật, thiết lập các bản vẽ kĩ thuật và sử dụng phần mềm 
trong phân tích kết cấu. 

CLO6 Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, lập luận các vấn đề kĩ thuật. 

CLO7 Kỹ năng tự học, đọc hiểu tiếng Anh và tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn 
tham khảo (Sách, tạp chí, Internet..) 

Thái độ 

CLO8 Học tập siêng năng, trung thực trong tính toán; có trách nhiệm với công việc 
được giao và có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I             

CLO2    R R            

CLO3    R R    I        
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CLO4    R M    R   I     

CLO5         M  R R  I   

CLO6           R   R   

CLO7              R   

CLO8               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   R M    M  M R  R R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

30% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 

100% X 
CLO1 
CLO2 
CLO8 

Đánh giá việc tham gia buổi 
hướng dẫn đồ án của Giảng 
viên. 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 7) 
Đánh giá bài tập 50% X 

CLO3
CLO4 

SV làm bài tập cá nhân tại 
lớp (theo thang điểm 10). 

A2.2. (Tuần 11)  
Đánh giá bài tập 50% X 

CLO5 
– 

CLO8 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm). 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% 

A4.1 Thi cuối kỳ (vấn 
đáp) 100% X 

CLO1 
– 

CLO8 

SV được đánh giá thông qua 
phỏng vấn và hỏi đáp trực 
tiếp. 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần và thực hiện đúng tiến độ trong quá trình thực 
hiện đồ án. Nếu không nộp bài kiểm tra tiến độ sẽ không được nộp bài đồ án. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 

CĐR 
của 
bài 

Liên 
quan 
đến 

Phương 
pháp giảng 

dạy đạt 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh giá 
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TH/ 
TT) 

học/ 
chươn
g/ chủ 

đề 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

CĐR 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Tổng quan  
1.1 Ý nghĩa thực tiễn của học 
phần 
1.2 Các khái niệm chung 
1.3 Sơ đồ kết cấu công trình 
1.4 Các nội dung chính của học 
phần 
1.5 Các yêu cầu của học phần 

0/2/4 CLO1 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1, phần phụ lục. 
– Tại lớp: 
+ Chia nhóm 
làm việc 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Xem các bảng 
tra về tải trọng, 
vật liệu.. 

+ A1.1 

2 

Chương 2: Xây dựng mô hình 
kết cấu khung bê tông cốt thép  
2.1 Hệ chịu lực của khung nhà bê 
tông cốt thép toàn khối 
2.1.1 Khái niệm chung 
2.1.2 Lựa chọn giải pháp kết cấu 
sàn  
2.1.3 Bố trí hệ chịu lực của 
khung nhà bê tông cốt thép 
2.1.4 Lựa chọn sơ bộ kích thước 
tiết diện cấu kiện 

0/2/4 CLO2 
CLO3
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO12 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề đồ án 
thông qua 
ví dụ minh 
họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và tính 
toán theo số liệu 
cá nhân. 

+ A1.1 

3 

Chương 2: Xây dựng mô hình 
kết cấu khung bê tông cốt thép  
2.2 Thiết kế kết cấu hệ sàn bê 
tông cốt thép 
2.2.1 Xác định tải trọng sàn 
2.2.2 Xác định nội lực 
2.2.3 Tính toán cốt thép sàn 

0/2/4 CLO2 
CLO3
CLO4  

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO12 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 

+ A1.1 
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đề đồ án 
thông qua 
ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và tính 
toán theo số liệu 
cá nhân. 
+ Làm bài tập 

4 

Chương 2: Xây dựng mô hình 
kết cấu khung bê tông cốt thép  
2.2 Thiết kế kết cấu hệ sàn bê 
tông cốt thép (tiếp theo) 
2.2.3 Tính toán cốt thép sàn (tt) 
2.2.4. Bố trí cốt thép sàn 
(Hướng dẫn trình bày thuyết 
minh và thể hiện bản vẽ chi tiết 
bản sàn) 

0/2/4 CLO4
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề đồ án 
thông qua 
ví dụ minh 
họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Nghiên cứu 
cấu tạo và bố trí 
cốt thép bản sàn 
từ các tài liệu 
tham khảo. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
thực hành bố trí 
cốt thép. 

+ A1.1 

5 

Chương 2: Xây dựng mô hình 
kết cấu khung bê tông cốt thép  
2.3 Lập sơ đồ tính toán khung 
2.3.1 Sơ đồ hình học và mô hình 
kết cấu khung 
2.3.2 Xác định tải trọng đơn vị 

0/2/4 CLO2 
CLO3
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO12 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề đồ án 
thông qua 
ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Thực hiện đồ 
án theo tiến độ. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
tính toán theo số 
liệu cá nhân. 

+ A1.1 
 

6 

Chương 2: Xây dựng mô hình 
kết cấu khung bê tông cốt thép  
2.3.3 Xác định tải trọng tác dụng 
vào khung phẳng 

0/2/4 CLO2 
CLO3
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận. 
+ Giải 
quyết vấn 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Thực hiện đồ 
án theo tiến độ. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 

+ A1.1 
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đề đồ án 
thông qua 
ví dụ minh 
họa. 

câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
tính toán theo số 
liệu cá nhân. 

7 

Chương 2: Xây dựng mô hình 
kết cấu khung bê tông cốt thép  
2.3.4 Xác định tải trọng tác dụng 
vào khung không gian  

0/2/4 CLO2 
CLO3
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề đồ án 
thông qua 
ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Thực hiện đồ 
án theo tiến độ 
đã giao. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Làm kiểm tra 
tại lớp. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
 

8 

Chương 3: Xác định nội lực và 
tổ hợp nội lực 
3.1 Xác định nội lực 
3.2 Tổ hợp nội lực 

0/2/4 CLO2 
CLO3
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề đồ án 
thông qua 
ví dụ minh 
họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Thực hiện đồ 
án theo tiến độ. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và thực hiện 
xác định nội 
lực. 

+ A1.1 
 

9 

Chương 4: Tính toán và bố trí 
cốt thép 
4.1. Tính toán và bố trí cốt thép 
dầm 
(Hướng dẫn trình bày thuyết 
minh tính toán và thể hiện bản vẽ 
chi tiết dầm) 

0/2/4 CLO4
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề đồ án 
thông qua 
ví dụ minh 
họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Thực hiện đồ 
án theo tiến độ. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
+ Nghiên cứu 
cấu tạo cốt thép 
trong dầm. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn, thực hiện. 

+ A1.1 
 

10 Chương 4: Tính toán và bố trí 0/2/4 CLO4 PLO4 – Dạy học  – Chuẩn bị tại + A1.1 
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cốt thép 
4.2. Tính toán và bố trí cốt thép 
cột 
+ Chiều dài tính toán 
+ Tính toán cốt thép cột 

CLO5 
CLO6 

PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề đồ án 
thông qua 
ví dụ minh 
họa. 

nhà: 
+ Thực hiện đồ 
án theo tiến độ. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và tính 
toán theo số liệu 
cá nhân. 

 

11 

4.2. Tính toán và bố trí cốt thép 
cột (tiếp theo) 
+ Bố trí cốt thép cột (cốt dọc và 
cốt đai) 
(Hướng dẫn trình bày thuyết 
minh tính toán và thể hiện bản vẽ 
chi tiết cột) 

0/2/4 CLO4
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Thực hiện đồ 
án theo tiến độ. 
+ Nghiên cứu 
cấu tạo và bố trí 
cốt thép cột. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và trả lời 
câu hỏi. 
+ Nhận bài tập 
kiểm tra về nhà 

+ A1.1 
+ A2.2 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
 

12 

Chương 4: Tính toán và bố trí 
cốt thép 
4.3. Cấu tạo nút khung toàn khối 
+ Nút khung biên trên cùng 
+ Nút nối cột biên và xà ngang 
+ Nút nối cột giữa và xà ngang 
+ Nút nối xà ngang gẫy khúc 

0/2/4 CLO4
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề đồ án 
thông qua 
ví dụ minh 
họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Thực hiện đồ 
án theo tiến độ. 
+ Nghiên cứu 
cách bố trí, cấu 
tạo nút khung. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn và thực 
hiện. 
+ Nộp bài tập 
kiểm tra A2.2 
và đánh giá. 

+ A1.1 
 

13 
Chương 4: Tính toán và bố trí 
cốt thép 
4.3. Cấu tạo nút khung toàn khối 

0/2/4 CLO4
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Thực hiện đồ 

+ A1.1 
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(Hướng dẫn bố trí cốt thép nút 
khung) 
 

PLO11 
PLO12 
PLO14 

gợi mở và 
thảo luận 
theo nhóm. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề đồ án 
thông qua 
ví dụ minh 
họa. 

án theo tiến độ. 
+ Nghiên cứu 
cách bố trí, cấu 
tạo nút khung. 
+ Nghiên cứu 
về thống kê, 
tính toán khối 
lượng. 
– Tại lớp: 
+ Nghe hướng 
dẫn, thực hiện. 

14 

Chương 4: Tính toán và bố trí 
cốt thép 
+ Hướng dẫn và sửa cách trình 
bày thuyết minh và thể hiện bản 
vẽ các chi tiết sàn, dầm, cột, nút 
khung. 

0/2/4 CLO4
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
thảo luận 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Thực hiện 
theo tiến độ đã 
giao. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
và so sánh kết 
quả. 

+ A1.1 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các kiến 
thức của học phần 
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ sau 
 

0/2/4 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 
PLO11 
PLO12 
PLO14 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích. 
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 
và hướng 
dẫn ôn thi. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Bùi Kiến An 2020 
Tập bài giảng Đồ án bê tông 

cốt thép 2 Thư viện ĐHKG 

2 Vũ Mạnh Hùng 2013 Sổ tay thực hành kết cấu công NXB Xây dựng 
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trình 

3  2018 
TCVN 5574:2018 “Kết cấu bê 

tông và bê tông cốt thép – 
Tiêu chuẩn thiết kế” 

NXB Xây dựng 

4  1995 
TCVN 2737-1995 “Tải trọng 
và tác động – Tiêu chuẩn thiết 

kế” 
NXB Xây dựng 

5  2012 
TCVN 5572-2012 “Kết cấu bê 
tông và bê tông cốt thép – Bản 

vẽ thi công” 
NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Bùi Kiến An 2020 
Tập bài giảng Kết cấu bê tông 

cốt thép 1 Thư viện ĐHKG 

2 Võ Bá Tầm 2007 
Đồ án môn học kết cấu bê 

tông Sàn sườn toàn khối loại 
bản dầm 

NXB ĐHQG 
TPHCM 

3 Nguyễn Đình Cống 2008 Sàn sườn bê tông toàn khối NXB Xây dựng 

4 Nguyễn Đình Cống 2016 
Tính toán thực hành cấu kiện 

bê tông cốt thép NXB Xây dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Khóa học trực tuyến về Kết 
cấu bê tông cốt thép 1 

https://kcthk21920.gnomio.com/course
/view.php?id=8 

2020 

2 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

3 
Mạng thông tin về vật liệu 
xây dựng Việt Nam (vật 
liệu bê tông) 

https://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-ket-
cau/be-tong-204 

2020 

4 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

5 Tạp chí xây dựng VN http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí 

nghiệm, xưởng, 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 



495 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

cơ sở thực hành Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng 

 

1 Giảng đường B 

Bảng, phấn, máy chiếu 
 

– Chương 1 

2 Giảng đường B – Chương 2 

3 Giảng đường B – Chương 3 

4 Giảng đường B – Chương 4 

5 Giảng đường B – Chương 5 

9. Holistic Rubric đánh giá làm viện nhóm qua bài tập lớn (dự án) 
Rubric 1: Tham gia buổi hướng dẫn đồ án của giảng viên (Project Attendance) 

Tiêu chí          
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Tổ chức 
nhóm 

Nhóm bị 
phá vỡ hoàn 
toàn: Trách 
nhiệm và 
nhiệm vụ 
của các 

thành viên 
trong nhóm 
không được 
phân công 

cụ thể, 
không có sự 

liên kết, 
phối hợp 

nhóm. 

Trách nhiệm 
và nhiệm vụ 

của mỗi thành 
viên trong 

nhóm không 
rõ ràng, 

không phù 
hợp với khả 
năng của họ. 
Không có sự 
phối hợp làm 
việc giữa các 

thành viên 
trong nhóm. 

Mỗi thành 
viên có 

nhiệm vụ 
riêng nhưng 
chưa rõ ràng 
và chưa phù 
hợp với khả 

năng của 
thành viên. 
Sự phối hợp 
làm việc của 
nhóm chưa 

tốt. 

Nhiệm vụ 
của mỗi 

thành viên 
trong nhóm 
rõ ràng và 

phù hợp với 
khả năng của 
họ. Sự phối 

hợp làm việc 
của nhóm tốt. 

Nhiệm vụ của 
các thành viên 

trong nhóm 
rất rõ ràng và 
phù hợp với 
khả năng của 
họ, phát huy 
điểm mạnh 

của các thành 
viên. Sự phối 
hợp làm việc 
của nhóm rất 

tốt. 

20% 

Chuyên 
cần 30% <50% <70% <90% 100% 10% 

Thảo 
luận 

Không bao 
giờ tham gia 

thảo luận 
trong nhóm 

Hiếm khi 
tham gia thảo 
luận nhóm và 
đóng góp ý 

kiến 

Thỉnh 
thoảng tham 
gia thảo luận 

nhóm và 
đóng góp ý 

kiến 

Thường 
xuyên tham 
gia thảo luận 

nhóm và 
đóng góp ý 

kiến cho thảo 
luận giữa các 

nhóm. 

Luôn tham gia 
thảo luận 

nhóm và đóng 
góp ý kiến 

hiệu quả cho 
các hoạt động 
của nhóm và 

giữa các 
nhóm. 

20% 
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Tiêu chí          
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 

theo tiến 
độ quy 

định 

Không có 
nội dung 
tính toán. 

Nội dung tính 
toán không 
đầy <50%), 
kết quả tính 

toán sai, trình 
tự các bước 

tính toán 
không hợp lý. 

Nội dung 
tính toán đầy 

đủ về khối 
lượng theo 
tiến độ quy 

định (100%). 
Kết quả tính 
toán còn một 

số sai sót, 
nhầm lẫn. 

Nội dung 
tính toán đầy 

đủ về khối 
lượng theo 
tiến độ quy 

định (100%). 
Kết qủa tính 
toán đúng, có 
sử dụng phần 

mềm tính 
toán nhưng 
chưa hợp lý. 

Nội dung tính 
toán đầy đủ 

về khối lượng 
theo tiến độ 

quy định 
(100%). Trình 

tự các bước 
tính toán hợp 

lý, kết qủa 
tính toán 

đúng, sử dụng 
phần mềm 

tính toán hợp 
lý. 

20% 

Trình 
bày 

thuyết 
minh 

Không có 
thuyết minh 
hoặc thuyết 
minh không 

đầy đủ. 

Trình bày 
thuyết minh 

lộn xộn không 
đúng trình tự, 
hình vẽ, bảng 

biểu và ký 
hiệu sử dụng 
trong thuyết 
minh không 

phù hợp. 

Nội dung 
trình bày 

trong thuyết 
minh phù 

hợp. Thuyết 
minh còn 
một số lỗi 

chính tả, một 
số nhầm lẫn 

về kích 
thước, ghi 
chú, giải 
thích các 
thông số, 

bảng biểu. 

Nội dung phù 
hợp. Cấu 

trúc, bố cục 
thuyết minh 

rõ ràng, 
logic. Ghi 
chú, giải 

thích, hình 
vẽ, bảng biểu 
đầy đủ, ít sai 

sót. 
 
 
 

Nội dung phù 
hợp, cấu trúc 
thuyết minh 

rất chi tiết, rõ 
ràng, logic. 

Hình vẽ, bảng 
biểu, chú 

thích trình bày 
khoa học, sử 
dụng phần 

mềm tính toán 
trong thuyết 
minh hiệu 

quả. 

15% 

Bản vẽ 
kỹ thuật 

Không có 
bản vẽ hoặc 
bản vẽ thiếu 

bộ phận, 
hình ảnh 
theo yêu 
cầu. Nội 

dung không 

Bản vẽ thể 
hiện không 

đầy đủ, không 
rõ ràng, thiếu 
kích thước. 
Cấu tạo chi 
tiết các bộ 
phận, nội 

dung trên hình 

Bản vẽ thể 
hiện đầy đủ 
các hình ảnh 
theo yêu cầu 
nhưng sắp 
xếp không 

phù hợp, còn 
một số lỗi 

nhỏ về trình 

Bản vẽ thể 
hiện đầy đủ, 
chi tiết. Kích 

thước rõ 
ràng. Nội 

dung thể hiện 
đúng theo 

yêu cầu. Sắp 
xếp, trình bày 

Bản vẽ thể 
hiện đầy đủ, 
rất chi tiết và 
khoa học. Sắp 
xếp trình bày 
hợp lý, sáng 
tạo, có thể 
ứng dụng 

ngay vào các 

15% 
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Tiêu chí          
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

đúng vẽ đúng yêu 
cầu nhưng 

còn nhiều sai 
sót. Ghi chú 
không phù 

hợp. 

bày. Nội 
dung trên 

bản vẽ đúng 
yêu cầu. Ghi 
chú đầy đủ. 

bản vẽ hợp 
lý. Ghi chú 
rõ ràng, chi 

tiết. 

công trình xây 
dựng thực tế 

Rubric 2: Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam) 

Tiêu chí          
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Thái độ 
trả lời 

câu hỏi 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời 

thô lỗ, 
không hợp 

tác, thiếu tôn 
trọng trong 

giao tiếp. Sử 
dụng thuật 
ngữ không 
phù hợp, 
gióng nói 
khó nghe. 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời 

câu hỏi lễ độ. 
Sử dụng các 

thuật ngữ 
trong câu trả 
lời phức tạp, 

khó hiểu. 
Giọng nói 

nhỏ, thiếu tự 
tin. 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời nhẹ 
nhàng, hòa nhã. 
Giọng nói vừa 
phải, rõ ràng, 

dễ nghe. Thuật 
ngữ sử dụng 
trong câu trả 

lời lời phù hợp, 
dễ hiểu. 

Thái độ trong 
câu trả lời tự 

tin, từ tốn, 
nhẹ nhàng, 
điềm đạm. 

Thuật ngữ sử 
dụng trong 
câu trả lời 

đơn giản, dễ 
hiểu. Giọng 
nói lưu loát, 

rõ ràng. 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời rất 
tự tin, Giọng 
nói rõ ràng, 
lưu loát, thu 
hút sự chú ý 
của người 

nghe, tương 
tác tốt với 

người nghe. 

20% 

Nội dung 
trả lời 

Các câu trả 
lời hoàn 

toàn không 
liên quan 

đến câu hỏi. 

Các câu trả 
lời không rõ 

ràng, gần như 
không liên, 
không tập 
trung vào 

trọng tâm của 
câu hỏi. 

Các câu trả lời 
đúng trọng tâm 

câu hỏi, liên 
quan đến câu 

hỏi nhưng thiếu 
tự tin trong các 

câu trả lời. 

Các câu trả 
lời ngắn gọn, 
rõ ràng, đầy 
đủ, liên quan 
đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 
hiện sự tự tin 

về sự hiểu 
biết trong câu 

trả lời, lập 
luận giải thích 

chưa thuyết 
phục. 

Các câu trả lời 
ngắn gọn, rõ 
ràng, đầy đủ, 
liên quan trực 
tiếp đến câu 

hỏi yêu cầu; tự 
tin trong câu 
trả lời; lập 

luận, giải thích 
cho câu hỏi 
hoàn toàn 

thuyết phục. 

80% 
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(45) Học phần: Kết cấu thép 1 (3,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07005 1.2. Tên học phần: Kết cấu thép 1 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Steel structures 1 

1.5. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (45/0/90) 

1.6. Phân bố thời gian 12 tuần 

- Lý thuyết: 45 tiết 4 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  90 tiết 8 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiện Nhân 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy ... 

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E06017)_Cơ học kết cấu 1 (LT&BTL) 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
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. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
Hiểu được các kiến thức cơ bản về vật liệu thép dùng trong xây dựng, các trạng thái giới 
hạn tính toán trong kết cấu thép, áp dụng được các phương pháp tính toán liên kết hàn, liên 
kết bulông, liên kết đinh tán và các phương pháp thiết kế các cấu kiện dầm, sàn, cột, dàn 
thép cơ bản trong kết cấu thép. 
2.2.2. Về kỹ năng 
Tính toán được các cấu kiện cơ bản, các liên kết hàn, bulông, đinh tán và thiết kế được các 
cấu kiện dầm, sàn, cột, dàn thông dụng trong kết cấu thép. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần 
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Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Liệt kê được các loại thép dùng trong xây dựng và mô tả được các trạng thái 

giới hạn và phương pháp tính toán các cấu kiện đơn giản. 

CLO2 Áp dụng được phương pháp tính toán liên kết hàn, bu lông, đinh tán trong kết 
cấu thép và các phương pháp thiết kế hệ dầm sàn, cột, dànthép. 

Kỹ năng 

CLO3 Tính toán được cấu kiện cơ bản bằng thép theo các trạng thái giới hạn. 

CLO4 Tính toán được các loại liên kết hàncơ bản. 

CLO5 Tính toán được các loại liên kết bulông, liên kết đinh tán cơ bản. 

CLO6 Thiết kế được hệ dầm, cột, dàn thép. 

Thái độ 

CLO7 Học tập nghiêm túc, có trách nhiệm với các kết quả tính toán thiết kế của 
mình và luôn có tinh thần tự giác với công việc được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I            

CLO2    I I    I  I      

CLO3    R R    R  R    R  

CLO4    R R    R  R    R  

CLO5         R  R    R  

CLO6         R  R    R  

CLO7               R  
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Tổng 
hợp 
HP 

   R R    R  R    R  

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1.  
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2.  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO2
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3.  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO2 
CLO5 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 

20% 
A3.1 
Kiểm tra viết 

100% X 
CLO2 
CLO6 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO4 
CLO6 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 

CĐR 
của 
bài 

Liên 
quan 
đến 

Phương 
pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 
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TH/ 
TT) 

học/ 
chươn
g/ chủ 

đề 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

đạt CĐR 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1. Vật liệu và sự làm 
việc của kết cấu thép. 
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 toán kết 
cấu thép 

4/0/8 CLO1  PLO4 
PLO5  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1, 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 

2 

1.5. Phương pháp tính toán các 
cấu kiện đơn giản chịu tải khác 
nhau 
Chương 2. Các loại liên kết 
dùng trong kết cấu thép 
2.1 Liên kết hàn 
Bài tập liên kết hàn 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO3  

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2,. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 
 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
 

3 

Chương 2. Các loại liên kết 
dùng trong kết cấu thép 
2.2 Liên kết bulông 
Bài tập liên kết bulông 
 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
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+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

+ Bài tập về 
nhà. 
 

4 

Chương 2. Các loại liên kết 
dùng trong kết cấu thép 
2.2 Liên kết đinh tán 
Chương 3. Thiết kế dầm thép 
3.1 Đại cương về dầm thép 
 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, 3  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 
 

+ A1.1 
+ A2.2 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

 

5 

Chương 3. Thiết kế dầm thép 
3.2 Thiết kế dầm định hình 
Bài tập thiết kế dầm định hình 
3.3 Thiết kế dầm tổ hợp (1) 
 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 

+ A1.1 
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đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

lớp. 
 

6 

Chương 3. Thiết kế dầm thép 
3.3 Thiết kế dầm tổ hợp  
Bài tập thiết kế dầm tổ hợp 
3.4. Tính ổn định của dầm thép 
Bài tập tính ổn định dầm thép 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 

+ A1.1 
 

7 

Chương 3. Thiết kế dầm thép 
3.5. Cấu tạo và tính toán các chi 
tiết phụ trợ của dầm (2) 
Bài tập 
Chương 4. Cột thép 
4.1. Khái niệm chung về kết cấu 
cột (1) 
4.2. Thiết kế cột đặc chịu nén 
đúng tâm (1) 
 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3,4 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 

+ A1.1 
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thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

8 

Chương 4. Cột thép 
4.2. Thiết kế cột đặc chịu nén 
đúng tâm (2) 
Bài tập 
4.3. Thiết kế cột rỗng chịu nén 
đúng tâm (2) 
Bài tập 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 

+ A1.1 
 

9 

Chương 4. Cột thép 
4.4. Thiết kế cột chịu nén lệch 
tâm, nén - uốn 
Bài tập áp dụng 
4.5. Cấu tạo và tính toán các chi 
tiết phụ trợ của cột 
Bài tập áp dụng 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 

+ A3.1   
Kiểm 
tra viết 
 

10 Chương 5. Thiết kế dàn thép 4/0/8 CLO1 PLO4 – Dạy học  – Chuẩn bị tại + A1.1 
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5.1. Đại cương về dàn thép 
5.2. Tính toán dàn 

CLO2 
CLO5 

PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 

11 

Chương 5. Thiết kế dàn thép 
5.3. Cấu tạo và tính toán nút dàn 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 

+ A1.1 

12 

Chương 5. Thiết kế dàn thép 
5.3. Cấu tạo và tính toán nút dàn 
Ôn tập tổng hợp 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5 

+ A1.1 
+ A2.3 
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gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án...); Hoạt động tại lớp (thảo luận 
nhóm, làm BT thường xuyên số…). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Nguyễn Thiện Nhân 2020 Tập bài giảng Kết cấu thép 1 Thư viện ĐHKG 

2 Tiêu chuẩn Quốc gia 1995 
TCVN 2737-1995 “Tải trọng 
và tác động – Tiêu chuẩn thiết 

kế” 
NXB Xây dựng 

3 Tiêu chuẩn Quốc gia 2012 
TCVN 5575-2012 “Thiết kế - 

Kết cấu thép” 
NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 
1 Phạm Văn Hội 2006 Kết cấu thép cấu kiện cơ bản Khoa học&Kỹ thuật 

2 Nguyễn Tiến Thu 2007 Kết cấu thép Xây dựng 

3 Trần Thị Thôn 2001 Bài tập thiết kế kết cấu thép 
ĐH Quốc gia, 
Tp.HCM 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 Khóa học trực tuyến về Kết 
cấu thép 1 

https://kcthk21920.gnomio.com/course
/view.php?id=8 2020 

2 Hàn hồ quang 
https://sites.google.com/site/vlckcnkl/c
huong-xi-cong-nghe-han/11-2-cong-
nghe-han-ho-quang-dhien 

2020 
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3 Cấu tạo bulông 

https://pgtech.com.vn/tin-tuc-
9062/bulong-oc-vit-cach-phan-biet-
cac-loai-bu-long-oc-vit-cho-moi-ung-
dung 

2020 

4 Tạp chí xây dựng Việt Nam http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 
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Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 
(100% 

sốlượng 
được giao). 
Một số bài 

tập nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡchữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, 
bảngbiểu sử 
dụng trong bài 
tập rõ ràng, 
phù hợp.  Ghi 
chú, giảithích 
đầy đủ, hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp,đầy đủ, 
đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoahọc. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp 
lý.Còn một 
số sai sót 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 

25% 
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trongtính 
toán. 

rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộidungbáo 
cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dungkhôn
g phù hợp 

với yêu 
cầu 

Nội dung 
phùhợp  
yêu cầu, 
hình ảnh 
và  giải 

thích chưa 
rõ ràng 

Nộidungphù 
hợp với yêu 
cầu.Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, 
đẹp. 

Nội dung 
phùhợp với 
yêucầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn giản, 
dễ hiểu. Hình 
ảnh minh họa 
rõ ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung 
phù hợp với 
yêucầu.  Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu.  Hình 
ảnh minh 

họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 
và giải thích 
cụ thể hiểu 

biết trên 
video. 

50% 

Trình bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 
quy định 

Slide trình 
bày với 
sốlượng 
phù hợp, 
sử dụngtừ 

ngữ và 
hình ảnh 
rõràng 

Slide trìnhbày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần 

(introduction,b
ody and 

conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 
cụclogic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sựthành 

thạotrongtrình 
bày 

Slide trình 
bàyvới bố 
cục logic, 

rõràng, gồm 
3 phần. 

Thuật ngữ 
sửdụngđơn 

giản dễ 
hiểu.Thểhiện 
sự thànhthạo 
trong trình 

bày và ngôn 

25% 
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ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 
logic, vượt 

quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 

đúng, 
phátâm 

không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 

nghekhông 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy 

đủ. Giọng 
nói nhỏ, 
phát âm 

còn một số 
từ không 

rõ, sử dụng 
thuật ngữ 
phức chưa 
có tương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình bày 
có bố cục 3 

phần rõ ràng. 
Giọng nói vừa 
phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời 
gian trình bày 

đúng quy 
định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 

Người nghe có 
thể hiểu và kịp 

theo dõi nội 
dung trình bày 

Phần trình 
bày ngắn gọn, 

dễ hiểu. Sử 
dụng các 

thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Bố cục rõ 
ràng. Giọng 
nói rõ ràng, 

lưu loát. Thời 
gian trình bày 

đúng quy 
định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu 

loát. Thu hút 
sự chú ý của 
người nghe, 
tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(46) Học phần: Đồ án kết cấu thép 1 (0,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07006 1.2. Tên học phần: Đồ án kết cấu thép 1 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh:Project of steel structure 1 

1.5. Số tín chỉ: 1 tín chỉ (0/30/60) 

1.6. Phân bố thời gian 10 tuần 

- Lý thuyết:  0 0 tiết/ tuần 

- Thực hành: 30 tiết 3 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiện Nhân 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
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. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
Nhận biết được cấu tạo và sơ đồ tính bản sàn, cấu tạo liên kết của sàn và dầm phụ. Vận 
dụng được phương pháp tính toán kiểm tra tiết diện sàn, dầm phụ, dầm chính theo các trạng 
thái giới hạn và vận dụng được các phương pháp tính toán, thiết kế liên kết sàn vào dầm 
phụ, dầm phụ vào dầm chính. 
2.2.2. Về kỹ năng 
Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ tính toán chuyên ngành, tính toán và kiểm tra 
chính xác các trạng thái giới hạn của sàn, dầm chính, dầm phụ và các liên kết. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần  
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
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Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Nhận biết được cấu tạo, sơ đồ tính, phương pháp tính bản sàn, dầm phụ, dầm 

chính và các liên kết cần thiết trong hệ dầm sàn thép 

CLO2 Áp dụng phương pháp tính toán bản sàn, dầm phụ, dầm chính và các liên kết 
cần thiết trong hệ dầm sàn thép. 

Kỹ năng 

CLO3 Phân tích thiết kế bản sàn thép phù hợp với điều kiện sử dụng và điều kiện 
kinh tế. 

CLO4 Thiết kế được hệ dầm phụ theo yêu cầu sử dụng và yêu cầu kinh tế. 

CLO5 Thiết kế được hệ dầm chính theo yêu cầu sử dụng và yêu cầu kinh tế. 

CLO6 Thiết kế được hệ các liên kết theo yêu cầu sử dụng và yêu cầu kinh tế, trình 
bày sản phẩm thiết kế trên bản vẽ và thuyết minh. 

Thái độ 
CLO7 Học tập nghiêm túc, có trách nhiệm với các kết quả tính toán thiết kế của 

mình và luôn có tinh thần tự giác với công việc được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I            

CLO2    I I    I  I      

CLO3    R R    R  R    R  

CLO4    R R    R  R    R  

CLO5         R  R    R  

CLO6         R  R    R  
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CLO7               R  

Tổng 
hợp 
HP 

   R R    R  R    R  

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1.  
Duyệt bài 30% X 

CLO1 
CLO3 Duyệt phần sàn 

A2.2.  
Duyệt bài  30% X 

CLO2
CLO4 Duyệt phần dầm phụ 

A2.3.  
Duyệt bài 
 

40% X 
CLO2 
CLO5 Duyệt phần dầm chính 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 
Thuyết trình 100% X 

CLO2 
CLO6 

Tổng duyệt (bản vẽ, thuyết 
minh) 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 

50% A4.1Vấn đáp 100% X 
CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên bốc thăm, trả lời 
câu hỏi 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 
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TT) chươn
g/ chủ 

đề 

nào ở 
bảng 
4.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1. Thiết kế bản sàn 
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 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 

2 

Chương 2. Thiết kế dầm phụ 
2.1. Chọn sơ đồ tính 
2.2. Xác định tải trọng tính toán 
2.3. Xác định nội lực tính toán 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
+ A2.1 
 
 

3 

Chương 2. Thiết kế dầm phụ 
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 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 

4 

Chương 3. Thiết kế dầm chính 
3.1. Chọn sơ đồ tính 
3.2. Xác định tải trọng tính toán 
3.3. Xác định nội lực tính toán 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 

+ A1.1 
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cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

5 

Chương 3. Thiết kế dầm chính 
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 
 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
 
 

6 

Chương 3. Thiết kế dầm chính 
3.5 Kiểm tra kích thước tiết diện 
dầm theo điều kiện cường độ và 
biến dạng 
 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
+ A2.2 
 

7 

Chương 3. Thiết kế dầm chính 
3.5 Kiểm tra kích thước tiết diện 
dầm theo điều kiện cường độ và 
biến dạng 
 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
+ A2.3 
 

8 

Chương 3. Thiết kế dầm chính 
3.6 Kiểm tra ổn định 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 

+ A1.1 
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PLO15 giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

9 

Chương 3. Thiết kế dầm chính 
3.7 Tính toán các chi tiết nối dầm 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 

10 

Chương 4. Hoàn thiện bản vẽ 
và thuyết minh 
4.1. Trình bày thuyết minh 
4.2. Quy cách trình bày và bố cục 
bản vẽ 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
+ A3.1 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số…). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 
1 Nguyễn Thiện Nhân 2020 Tập bài giảng Đồ án Kết cấu Thư viện ĐHKG 
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thép 1 

2 Tiêu chuẩn Quốc gia 1995 
TCVN 2737-1995 “Tải trọng 
và tác động – Tiêu chuẩn thiết 

kế” 
NXB Xây dựng 

3 Tiêu chuẩn Quốc gia 2012 
TCVN 5575-2012 “Thiết kế - 

Kết cấu thép” NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 
1 Ts. Đoàn Tuyết Ngọc 2008 Thiết kế hệ dầm sàn thép XD – Hà Nội 

2 Phạm Văn Hội 2006 
Kết cấu thép công trình dân 
dụng và công nghiệp KHKT 

3 Trần Thị Thôn 2009 Bài tập thiết kế kết cấu thép ĐHQG – Tp.HCM 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập 
nhật 

1 
Khóa học trực tuyến về Đồ 
án Kết cấu thép 1 

https://kcthk21920.gnomio.com/course
/view.php?id=8 

2020 

2 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

3 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

4 Tạp chí xây dựng Việt Nam http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
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đánh giá MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

số 
 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 
(100% 

sốlượng 
được giao). 
Một số bài 

tập nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡchữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, 
bảngbiểu sử 
dụng trong bài 
tập rõ ràng, 

Bài tập 
trình bày 
đẹp,đầy đủ, 
đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 

25% 
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không phù 
hợp. 

hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

phù hợp.  Ghi 
chú, giảithích 
đầy đủ, hợp lý. 

bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoahọc. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp 
lý.Còn một 
số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộidungbáo 
cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dungkhông 
phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phùhợp  yêu 

cầu, hình 
ảnh và  giải 
thích chưa 

rõ ràng 

Nộidungphù hợp 
với yêu cầu.Sử 
dụng thuật ngữ 
đơn giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, đẹp. 

Nội dung 
phùhợp với 
yêucầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn giản, 
dễ hiểu. Hình 
ảnh minh họa 
rõ ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung 
phù hợp với 
yêucầu.  Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu.  Hình 
ảnh minh 

họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 
và giải thích 
cụ thể hiểu 

biết trên 
video. 

50% 
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Trình bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 
quy định 

Slide trình 
bày với 

sốlượng phù 
hợp, sử 

dụngtừ ngữ 
và hình ảnh 

rõràng 

Slide trìnhbày với 
bố cục logic, rõ 

ràng, gồm 3 phần 
(introduction,body 

and conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 
cụclogic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sựthành 

thạotrongtrình 
bày 

Slide trình 
bàyvới bố 
cục logic, 

rõràng, gồm 
3 phần. 

Thuật ngữ 
sửdụngđơn 

giản dễ 
hiểu.Thểhiện 
sự thànhthạo 
trong trình 

bày và ngôn 
ngữ. 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 
logic, vượt 

quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 

đúng, 
phátâm 

không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 

nghekhông 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. 

Giọng nói 
nhỏ, phát âm 
còn một số 

từ không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức 

chưacótương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình bày có 
bố cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng nói 

vừa phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời gian 

trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người nghe 
có thể hiểu và kịp 
theo dõi nội dung 

trình bày 

Phần trình 
bày ngắn gọn, 

dễ hiểu. Sử 
dụng các 

thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Bố cục rõ 
ràng. 

Giọngnói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thời gian 
trình bày 
đúng quy 

định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu 

loát. Thu hút 
sự chú ý của 

người 
nghe,tương 
táctốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và theo kịp 
tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quyđịnh. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(47) Học phần: An toàn lao động (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27005 1.2. Tên học phần: An toàn lao động 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Safety 

1.5. Số tín chỉ: 02  

1.6. Phân bố thời gian  
-20 giờ lý thuyết, 10 giờ thực hành  

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

-Giảng viên phụ trách chính: Nguyễn Thị Hoàng Hoa 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 
-Học phần học trước: Không có 

-Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Cung cấp cho sinh viênnhững kiến thức cơ bản về bảo hộ lao động, những quy định về kỹ 
thuật an toàn lao động trong hoạt động xây dựng, an toàn điện và phòng cháy chữa cháy, 
các vấn đề về bảohộ lao động trong doanh nghiệp 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Hiểu được các vấn đề chung về an toàn lao động. 
 -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. 
 -Hiểu và biết thiết lập kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế và thi công. 
 - Nắm vững các kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng. 
 - Hiểu và vận dụng được kỹ thuật an toàn khi đào đất đá và khi làm việc trên giàn giáo cao. 
  -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 
2.2.2. Về kỹ năng 
- 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. 
- 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. 
2.2.3. Về thái độ 
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Có ý thức nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm công dân và 
đạo đức nghề nghiệp 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Quản lý dự án xây dựng” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

CO1 Hiểu được các vấn đề chung về an toàn lao động. 

CO2 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. 

CO3 Hiểu và biết thiết lập kỹ thuật an toàn lao động 
trong thiết kế và thi công. 

CO4 Nắm vững các kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy 
xây dựng. 

CO5 Hiểu và vận dụng được kỹ thuật an toàn khi đào 
đất đá và khi làm việc trên giàn giáo cao. 

CO6 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 

CO7 Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và 
ra quyết định 

CO8 Kỹ năng nghiên cứu, áp dụng các qui định của 
Nhà nước trong công tác an toàn lao độngtrong 
xây dựng từ các bộ luật, nghị định, thông tư, quyết 
định có liên quan 

CO9 Trang bị kỹ năng làm việc nhóm và khả năng làm 
việc với các công nhân tại công trình. 

CO10 Có ý thức nghề nghiệp và tác phong làm việc 
chuyên nghiệp, có trách nhiệm công dân và đạo 
đức nghề nghiệp. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
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A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 
thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 

Bảng 4.1.Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO) 
PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO 1       I          

CLO 2       R          

CLO 3     M            

CLO 4 R  R   M           

CLO 5                 
Tổng 
hợp học 
phần 

R  R  M M R  
 

 
      

 
5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọng 
số 

Bài 
đánh 
giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR nào 

ở bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

       

       

b. Chính sách đối với học phần 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội 
dung cơ 
bản của 
bài học 

Số tiết 
(LT/ TH/ 

TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan đến 
CĐR nào 

ở bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động 
học 
của 

SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tuần 
1 

Chương 
1:Những 
vấn đề 

2 tiết lý 
thuyết 

  
Trực 
quan, 
thuyết 

Lắng 
nghe, 
ghi 
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chung về 
an toàn 
lao động 

trình, 
vấn đáp 

chú, trả 
lời 

Tuần 
2 

Chương 1: 
Những 
vấn đề 
chung về 
an toàn 
lao động 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
3 

Chương 2: 
Vệ sinh 
lao động 
trong sản 
xuất 
 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
4 

Chương 2: 
Vệ sinh 
lao động 
trong sản 
xuất 
 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
5 

Chương 
3:Kỹ thuật 
an toàn 
lao động 
trong thiết 

2 tiết   Phát đề 
Làm 
bài  

Tuần 
6 

Chương 
3:Kỹ thuật 
an toàn 
lao động 
trong thiết 
kế và thi 
công 
 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
7 

Chương 4: 
Kỹ thuật 
an toàn 
khi sử 
dụng máy 
xây dựng 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 
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Tuần 
8 Ôn tập 

bài 
tập,kiểm 
tra 

  

Phân 
nhóm 
làm bài 
tập 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
9 

Chương 5: 
Kỹ thuật 
an toàn 
khi đào 
đất đá và 
làm việc 
trên giàn 
giáo 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
10 

Chương 5: 
Kỹ thuật 
an toàn 
khi đào 
đất đá và 
làm việc 
trên giàn 
giáo 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
11 

 Chương 
6:Kỹ thuật 
an toàn về 
điện 

2 tiết lý 
thuyết 

  

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
12 

 Chương 
6:Kỹ thuật 
an toàn về 
điện 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
13 

 Chương 
7: Kỹ 
thuật 
phòng 
cháy chữa 
cháy 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
14 

Chương 7: 
Kỹ thuật 
phòng 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 

Lắng 
nghe, 
ghi 
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cháy chữa 
cháy 

trình, 
vấn đáp 

chú, trả 
lời 

Tuần 
15 

Ôn tập, 
Kiểm tra  2 tiết   Phát bài  

Làm 
bài  

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để 
đạt CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…). 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 

1.Hoàng Công Cẩn, 
Phan Hồng Sáng -.  
 
3. - xây dựng Hà 
Nôi – 2002. 
 

2006. 
Bài giảng An toàn lao đông 
trong xây dựng 

Đại học Đà Nẵng. 
Trường Đại học Kỹ 
thuật - Đà Nẵng 

2 
Phạm Đăng Khoa, 
Trần Văn Tuấn, Lê 
Văn Tin 

2015 
Kỹ thuật an toàn và vê sinh 

lao đông trong xây dưng NXB xây dựng 

3 
Nguyễn Văn Phiêu, 
Ngyễn Thiên Quê, 

Tăng Vạn Xuân 
2002 

Bảo hộ lao đông trong công 
nghiệp NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 
1  2000 PMBOK  

2 .H. Griffis and et al 2000 safety  

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Nghị định mới https://www.moc.gov.vn 21.11.2020 

2 Luật Xây dựng https://luatvietnam.vn 01.02.2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 
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TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B Máy chiếu 01 Chương 1,2,3,4,5,6,7 

2 Giảng đường B Bảng, phấn 01 Chương 1,2,3,4,5,6,7 

9. Holistic Rubric đánh giá làm việc nhóm qua bài tập  

4 điểm 3 điểm 2 điểm 1 điểm 
1. Dự ánđược thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên. 
2. Khối lượngcông 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ đồng đều 
giữa các thành viên. 
3. Vai tròlãnh đạo 
được đảm nhận bởi 
mỗi thành viên cho 
các nhiệm vụ khác 
nhau là rõ ràng. 
4. Biên bảncác cuộc 
họp luôn được ghi 
lại và sự đóng góp 
của mỗi thành viên 
được xác định. 

1. Dự ánđược thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên 
2. Khối lượngcông 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ đồng đều 
giữa các thành viên 
3. Vai tròlãnh đạo 
được đảm nhận bởi 
mỗi thành viên cho 
các nhiệm vụ khác 
nhau không rõ ràng. 
4. Biên bảncác cuộc 
họp thường được 
ghi lại và sự đóng 
góp của mỗi thành 
viên được xác định. 

1. Dự ánđược thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên. 
2. Khối lượngcông 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ không đồng 
đều giữa các thành 
viên hoặc ít nhất 
một thành viên được 
giao cho những 
nhiệm vụ đơn giản 
như viết báo cáo. 
3. Biên bảncác cuộc 
họp thường được 
ghi lại và sự đóng 
góp của mỗi thành 
viên không được 
xác định. 

1. Dự ánđược thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên. 
2. Khối lượngcông 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ không đồng 
đều giữa các thành 
viên hoặc ít nhất 
một thành viên được 
giao cho những 
nhiệm vụ đơn giản 
như viết báo cáo 
3. Biên bảncác cuộc 
họp hiếm khi được 
ghi lại và các nổ lực 
đóng góp dàn trải. 
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(48) Học phần: Kỹ thuật thi công (3,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07007 1.2. Tên học phần: Kỹ thuật thi công 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh:Construction engineering 

1.5. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (45/0/90) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 45 tiết 3 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  90 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Lý Thiện Hảo 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
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. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
Phân tích kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật thi công xây dựng 
như tính toán thiết kế biện pháp thi công phần ngầm, phần thân và hoàn thiện công trình. 
2.2.2. Về kỹ năng 
Xác định được các vấn đề thực tế trong lĩnh vực thi công và quản lý công trình xây dựng. 
Nâng cao khả năng đọc hiểu hồ sơ thiết kế công trình để đưa ra các biện pháp thi công phù 
hợp. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Kỹ thuật thi công” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Giải thích được các thuật ngữ, các khái niệm trong kỹ thuật thi công. 

CLO2 Phân tích kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật thi 
công xây dựng như tính toán thiết kế biện pháp thi công phần ngầm, phần 
thân và hoàn thiện công trình. 

Kỹ năng 

CLO3 Xác định được các vấn đề thực tế trong lĩnh vực thi công và quản lý công 
trình xây dựng. 

CLO4 Nâng cao khả năng đọc hiểu hồ sơ thiết kế công trình để đưa ra các biện pháp 
thi công phù hợp. 

CLO5 Tính toán và lập được các giải pháp thi công hợp lý cho các công trình 
thường gặp. 

CLO6 Cập nhật và sử dụng các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam vào trong thiết kế và 
thi công và cấu tạo các cấu kiện cơ bản các công trình xây dựng dân dụng và 
công nghiệp. 

Thái độ 

CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 
được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I    I I       

CLO2    I I    I I       

CLO3    R R    R R       

CLO4    R R    R R       

CLO5          R I    I  
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CLO6         R  R      

CLO7               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   R R    R R R    R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 

100% X CLO7 
Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 

50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 
CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần Các nội dung cơ bản của bài 
Số 
tiết 

CĐR 
của 

Liên 
quan 

Phương 
pháp 

Hoạt động học 
Tên bài 

đánh 
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/buổi học (LT/ 
TH/ 
TT) 

bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

đến 
CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

giảng dạy 
đạt CĐR 

của SV(*) giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Công tác đất và các  
phương pháp gia cố nền móng. 
1.1 Đất và công tác đất 
1.2 Tính khối lượng công tác đất. 
1.3 Công tác chuẩn bị phục vụ thi 
công công tác đất. 
 

3/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Phần  1, 
trang 10 – 37,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Phân loại đất 
và các đặc tính 
cơ lý và dự trù 
khối lượng công 
tác đất. 

+ A1.1 

2 

Chương 1: Công tác đất và các  
phương pháp gia cố nền móng – 
tiếp theo. 
1. 4 Kỹ thuật thi công đào đất. 
1.5 Kỹ thuật thi công đấp đất. 
1.6 Công tác nổ mìn. 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], phần 1, 
trang 39 – 83. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Nắm được 
quy trình thi 
công đất và kỹ 
thuật thi công 
đất. 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

3 

Chương 1: Công tác đất và các  
phương pháp gia cố nền móng – 
tiếp theo. 
1.7 Các loại cọc, cừ và thiết bị thi 
công 
1.8 Kỹ thuật thi công cọc và cừ 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Phần 2, 

+ A1.1 
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+ Các quá trình thi công đóng 
cọc bê tông cốt thép. 
+ Các quá trình thi công ép cọc. 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận. 
– Tự học:. 

trang 88 – 108. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Hiểu được 
một số thiết bị 
và phương pháp 
thi công cọc, cừ 

4 

Chương 1: Công tác đất và các  
phương pháp gia cố nền móng – 
tiếp theo. 
1.8 Kỹ thuật thi công cọc và cừ 
+ Thi công cọc nhồi. 
+ Thi công cọc Barette. 
 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Phần  2, 
trang 109 – 119. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Hiểu được 
một số thiết bị 
và phương pháp 
thi công cọc, cừ 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

 

5 

Chương 1: Công tác đất và các  
phương pháp gia cố nền móng – 
tiếp theo. 
1.8 Kỹ thuật thi công cọc và cừ 
+ Thi công nền cọc cát. 
+ Thi công cột xi măng đất. 
 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Phần  2, 
trang 119– 124. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
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+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

+ Hiểu được 
một số thiết bị 
và phương pháp 
thi công cọc, cừ 

6 

Chương 2: Công tác bê tông và 
bê tông cốt thép toàn khối 
2.1Một số loại coppa, cột chống 
và sàn thao tác. 
+ Những yêu cầu đối với coppa 
và cột chống. 
+ Phân loại coppa. 
+ Cột chống, đà đở 
2.2 Tính toán thiết kế và cấu tạo 
cốp pha cho một số kết cấu công 
trình. 
+ Khái niệm về tính toán coppa, 
cây chống 
 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], phần 3, 
trang 125 – 153. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớpvề tính 
toán cốt pha cho 
các cấu kiện 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
 

7 

Chương 2: Công tác bê tông và 
bê tông cốt thép toàn khối – tiếp 
theo. 
2.2 Tính toán thiết kế và cấu tạo 
cốp pha cho một số kết cấu công 
trình. 
+ Tải trọng (theo TCVN 4453-
95) 
+ Tính toán coppa, cây chống. 
+ Cấu tạo coppa cho một số kết 
cấu công trình. 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], phần 3, 
trang 125 – 153. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớpvề tính 
toán cốt pha cho 
các cấu kiện 

+ A1.1 
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minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

+ Bài tập về 
nhà. 

8 

Chương 2: Công tác bê tông và 
bê tông cốt thép toàn khối – tiếp 
theo. 
2.2 Công tác cốt thép 
+ Phân loại cốt thép, các yêu cầu 
đối với công tác cốt thép  
+ Các quá trình gia công và lắp 
dựng cốt thép. 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3, trang 85 – 91. 
– Tại lớp: 
Hiểu  và  vận  
dụng  được  kỹ  
thuật  thi  công  
ván  khuôn,  gia 
công cốt thép và 
qui trình đổ bê 
tông. 

+ A1.1 

9 

Chương 2: Công tác bê tông và 
bê tông cốt thép toàn khối – tiếp 
theo. 
2.3 Công tác bê tông. 
+ Chuẩn bị vật liệu. 
+ Xác định thành phần cấp phối. 
+ Những yêu cầu đối với vữa bê 
tông. 
+ Một số phương pháp trộn vữa 
bê tông. 
+ Công tác chuẩn bị và nguyên 
tắc đổ bê tông. 
+ Biện pháp đổ bê tông cho một 
số kết cấu. 
 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], phần 3, 
trang 183 – 195. 
– Tại lớp: 
Biết cách nhận 
dạng, sửa chữa, 
và bảo dưỡng bê 
tông. 

+ A1.1 

10 
Chương 2: Công tác bê tông và 
bê tông cốt thép toàn khối – tiếp 

3/0/6 CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 

– Dạy học  
trực tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 

+ A1.1 
+ A2.2 
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theo. 
+ Mạch ngừng trong thi công bê 
tông toàn khối. 
+ Đầm bê tông. 
+ Bảo dưỡng bê tông. 
+ Tháo dỡ cốt pha. 
+ Chống dính cho cốt pha. 
+ Phụ gia dùng trong bê tông. 
+ Những khuyết tật khi thi công  
bê toàn khối . 
+ Một số phương pháp đổ bê 
tông dưới nước. 

CLO4 
CLO6 

PLO9 
PLO11 

+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], phần  3, 
trang 196–210. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 

(Đánh 
giá bài 
tập) 
 

11 

Chương 3Thi công bê tông cốt 
thép dự ứng lực 
3.1 Tổng quan về bê tông cốt 
thép dự ứng lực. 
3.2.Các phương pháp gây dự ứng 
lực và các chỉ dẫn kỹ thuật cơ 
bản. 

3/0/6 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 – Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1],Phần 3, 
trang 210–217. 
– Tại lớp: 
Nắm được 
nguyên lý, tiêu 
chuẩn kỹ  thuật 
và phạm vi  
ứngdụng bê 
tông cốt thép dự 
ứng lực vào 
thực tế công 
trình. 
Phân biệt được 
các phương 
pháp thi công bê 
tông cốt thép dự 
ứng lực. 

+ A1.1 
 

12 

Chương 3 Thi công bê tông cốt 
thép dự ứng lực- tiếp theo. 
3.3 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 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], phần 3, 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Kiểm 
tra viết 
giữa kỳ) 
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và biện pháp khắc phục. – Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

trang 217–224 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
về cấu kiện chịu 
kéo. 

13 

Chương 4: Thi công tầng hầm 
nhà cao tầng  
4.1 Công nghệ thi công tầng hầm 
nhà cao tầng. 
4.2 Các phương pháp thi công 
tầng hầm. 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], phần 4, 
trang 223–235. 
– Tại lớp: 
Hiểu  được  cấu  
tạo  tầng hầm  
các  công  trình 
cao  tầng  của 
một số  công 
trình Nắm được 
quy trình, yêu 
cầu kỹ  thuật và 
các vấn đề  
trong 

+ A1.1 

14 

Chương 4: Thi công tầng hầm 
nhà cao tầng- tiếp theo. 
4.3 Một số vấn đề khi thi công 
tầng hầm nhà cao tầng. 

3/0/6 CLO2
CLO3 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Phần 4, 
trang 235–249. 
– Tại lớp: 
Biết được một 
số nguyên nhân 
xảy ra sự cố 
thường gặp khi 
thi công tầng 
hầm và các biện 

+ A1.1 
+ A2.3 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
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pháp khắc 
phục.. 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các kiến 
thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ sau  

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp: 
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 
1 Đỗ Đình Đức  2018 Kỹ thuật thi công NXB Xây dựng 

2 Lê Văn Kiểm 2011 Thiết kế thi công 
NXB ĐH Quốc Gia 

HCM 

3 Nguyễn Đình Hiện 2015 Kỹ thuật thi công NXB Xây dựng 

4 
Phan Hùng – Trần Như 

Đính 2009 Ván khuôn và giàn giáo NXB Xây dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

2 Tạp chí xây dựng Việt Nam http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 
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3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

6 Giảng đường B – – Chương 6 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao. Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 

Bài tập 
trình bày 

25% 
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tập. không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

đẹp, đầy đủ, 
đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu 
chí                   

đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
g 
số 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 

báo cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dungkhông 
phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phù hợp  
yêu cầu, 

hình ảnh và  
giải thích 
chưa rõ 

ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ ràng, 

Nội dung phù 
hợp với 
yêucầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn giản, 
dễ hiểu. Hình 
ảnh minh họa 
rõ ràng, đẹp, 
phong phú. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 

50% 
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đẹp. Có sử dụng 
video 

Có sử dụng 
video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

Trình 
bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 
quy định 

Slide trình 
bày với 
sốlượng 

phù hợp, sử 
dụngtừ ngữ 
và hình ảnh 

rõràng 

Slide 
trìnhbày với 
bố cục logic, 
rõ ràng, gồm 

3 phần 
(introduction

,body and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 
cụclogic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sựthành 
thạotrongtrìn

h bày 

Slide trình 
bàyvới bố cục 
logic, rõràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ 
sửdụngđơn 

giản dễ 
hiểu.Thểhiện 
sự thànhthạo 
trong trình 

bày và ngôn 
ngữ. 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 

logic, vượt 
quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 
đúng, phát 
âm không 

rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy đủ. 
Giọng nói 
nhỏ, phát 

âm còn một 
số từ không 
rõ, sử dụng 
thuật ngữ 
phức chưa 
có tương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình 
bày có bố 
cục 3 phần 

rõ ràng. 
Giọng nói 

vừa phải, rõ 
ràng, dễ 

nghe, thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định, 

thỉnh thoảng 
có tương tác 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và kịp 
theo dõi nội 
dung trình 

bày 

Phần trình 
bày ngắn gọn, 

dễ hiểu. Sử 
dụng các 

thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Bố cục rõ 
ràng. Giọng 
nói rõ ràng, 

lưu loát. Thời 
gian trình bày 

đúng quy 
định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn gọn. 

Bố cục rõ 
ràng. Giọng 
nói rõ ràng, 

lưu loát. Thu 
hút sự chú ý 
của người 

nghe, tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 

có thể hiểu và 
theo kịp tất cả 
nội dung trình 

bày. Thời 
gian trình bày 

đúng 
quyđịnh. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(49) Học phần: Đồ án kỹ thuật thi công (0,1) 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07008 1.2. Tên học phần: Đồ án kỹ thuật thi công 

1.3. Ký hiệu học phần: 
1.4. Tên tiếng Anh: Project of construction 
engineering 

1.5. Số tín chỉ: 1 tín chỉ (0/30/60) 

1.6. Phân bố thời gian 10 tuần 

- Lý thuyết:  – – 

- Thực hành: 30 tiết 3 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Lý Thiện Hảo 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

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. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế biện pháp thi công các bộ phận công 
trình như: phần ngầm (đào đất, thi công tường chắn, móng), phần thân như cột, dầm sàn. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Đồ án kỹ thuật thi công” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 

CLO1 Khả năng phân tích, giải thích và lập luận để giải quyết các vấn đề kỹ thuật 
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liên quan về thiết kế kỹ thuật thi công các bộ phận công trình. 

CLO2 Phân tích kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật thi 
công xây dựng như tính toán thiết kế biện pháp thi công phần ngầm, phần 
thân và hoàn thiện công trình. 

Kỹ năng 

CLO3 Tính được khối lượng đất đào, đất đấp chính xác. 

CLO4 Tính toán kiểm tra coppa đà giáo cho các bộ phận 

CLO5 Tính toán và lập được các giải pháp thi công hợp lý cho các công trình 
thường gặp. 

CLO6 Cập nhật và sử dụng các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam vào trong thiết kế và 
thi công và cấu tạo các cấu kiện cơ bản các công trình xây dựng dân dụng và 
công nghiệp. 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I    I        

CLO2    I I    I        

CLO3    R R    R        

CLO4    R R    R        

CLO5           I    I  

CLO6         R  R      

CLO7               R R 

Tổng 
hợp    R R    R  R    R R 
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HP 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. 
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. 
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. 
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 
Kiểm tra viết 100% X 

CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 



544 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

đề 4.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1,2 

Chương 1: Tính toán khối 
lượng công tác đất 
1.1 Công tác đào đất, chọn thiết 
bị đào, đắp và vận chuyển đất. 
 

0/06/
12 

CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Phần  1, 
trang 10 – 37,  
– Tại lớp: 
Xác định được 
khối lượng đất 
đào, đắp, lựa 
chọn thiết bị 
đào và vận 
chuyển đất. 
 

+ A1.1 

3,4 

Chương 1: Tính toán khối 
lượng công tác đất– tiếp theo. 
1.2 Thiết kế biện pháp gia cố 
thành hố đào, thoát nước 

0/06/
12 

CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], phần 1, 
trang 39 – 83. 
– Tại lớp: 
Vận  dụng  kiến  
thức  lựa  chọn  
giải  pháp  đào  
đất  hợp  lý. 
(phương pháp, 
nhân lực, thiết 
bị…).. 

+ A1.1 

5,6 

Chương 2: Tính toán thiết kế 
phương án thi công hệ móng2.1 
Biện pháp thi công kết cấu BTCT 
hệ móng cọc. 
2.2 Biện pháp thi công đóng/ép 
cọc BTCT 

0/06/
12 

CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Phần 2, 
trang 88 – 108. 
– Tại lớp: 
Vận dụng kiến 
thức để lập biện 

+ A1.1 
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+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận. 
– Tự học:. 

pháp thi công 
kết cấu móng 
cọc 

7,8 

Chương 3: Công tác bê tông cốt 
thép toàn khối 
3.1 Công tác ván khuôn. 
 

0/06/
12 

CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Phần  2, 
trang 109 – 119. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
Tính tóan thiết 
kế ván khuôn 
cột, dầm, sàn 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

 

9,10 

Chương 3: Công tác bê tông cốt 
thép toàn khối - tiếp theo. 
3.2 Công tác cốt thép. 
3.3 Công tác bê tông. 

0/06/
12 

CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Phần  2, 
trang 119– 124. 
– Tại lớp: 
Tính toán xác 
định khối lượng 
cốt thép, bê 
tông, ván khuôn 
Lập  chỉ  dẫn  
kỹ  thuật  cho  

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
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minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

kết  cấu  BTCT  
toàn  khối  trong 
thuy ết minh đồ 
án. 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để 
đạt CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số…). 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 
1 Đỗ Đình Đức  2018 Kỹ thuật thi công NXB Xây dựng 

2 Lê Văn Kiểm 2011 Thiết kế thi công 
NXB ĐH Quốc Gia 

HCM 

3 Nguyễn Đình Hiện 2015 Kỹ thuật thi công NXB Xây dựng 

4 
Phan Hùng – Trần Như 

Đính 2009 Ván khuôn và giàn giáo NXB Xây dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập 
nhật 

1 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

2 Tạp chí xây dựng Việt Nam http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí 

nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 
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2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

6 Giảng đường B – – Chương 6 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 
(100% 

sốlượng 
được giao). 
Một số bài 

tập nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 

số lượng 
được giao). 
Hầu hết bài 

tập nộp  đúng 
thời gian  quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 

số lượng 
được giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 
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Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡchữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, 
bảngbiểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp.  Ghi 
chú, giảithích 
đầy đủ, hợp 
lý. 

Bài tập trình 
bày đẹp,đầy 
đủ, đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  chữ,  
giãn dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng,  
khoahọc. Ghi 
chú, giải 
thích cụ thể, 
hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp 
lý.Còn một 
số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý,đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi tiết 
và rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu 
chí                   

đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 

báo cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không phù 

hợp với 
yêu cầu 

Nội dung 
phù hợp  
yêu cầu, 

hình ảnh và  
giải thích 
chưa rõ 

ràng 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu.Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 

Nội dung phù 
hợp với yêucầu.  
Sử dụng thuật 
ngữ đơn giản, 
dễ hiểu.  Hình 
ảnh minh họa 
rõ ràng, đẹp, 

50% 
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đẹp. ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

phong phú. Có 
sử dụng video 

và giải thích cụ 
thể hiểu biết 
trên video. 

Trình 
bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 
quy định 

Slide trình 
bày với 
sốlượng 

phù hợp, sử 
dụngtừ ngữ 
và hình ảnh 

rõràng 

Slide trìnhbày 
với bố cục logic, 
rõ ràng, gồm 3 

phần 
(introduction,bo

dy and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 
cụclogic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sựthành 
thạotrongtrìn

h bày 

Slide trình 
bàyvới bố cục 
logic, rõràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ 

sửdụngđơn giản 
dễ hiểu.Thểhiện 

sự thànhthạo 
trong trình bày 
và ngôn ngữ. 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 
logic, vượt 

quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 

đúng, 
phátâm 

không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 

nghekhông 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy đủ. 
Giọng nói 
nhỏ, phát 

âm còn một 
số từ không 
rõ, sử dụng 
thuật ngữ 

phức 
chưacótươn

g tác với 
người nghe 

khi trình 
bày. 

Phần trình bày 
có bố cục 3 phần 
rõ ràng. Giọng 
nói vừa phải, rõ 
ràng, dễ nghe, 
thời gian trình 
bày đúng quy 

định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người 

nghe có thể hiểu 
và kịp theo dõi 
nội dung trình 

bày 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn, dễ hiểu. 
Sử dụng các 

thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Bố cục rõ 
ràng. 

Giọngnói rõ 
ràng, lưu 
loát. Thời 

gian trình bày 
đúng quy 

định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 
Thu hút sự chú 

ý của người 
nghe,tương 

táctốt với người 
nghe. Người 
nghe có thể 

hiểu và theo kịp 
tất cả nội dung 
trình bày. Thời 
gian trình bày 
đúng quyđịnh. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(50)  Học phần: Tổ chức thi công (3,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07009 1.2. Tên học phần: Tổ chức thi công 

1.3. Ký hiệu học phần: 
1.4. Tên tiếng Anh: Construction 
Organization 

1.5. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (45/0/90) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 45 tiết 3 tiết/ tuần 

- Thực hành: – – 

- Tự học:  90 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Vũ Thanh Phong 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: E07007_Kỹ thuật thi công 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
 Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng để lập bảng kế hoạch 
thi công và thiết kế, bố trí các hạng mục phụ trợ thi công trên công trường xây dựng nhằm 
đạt được mục tiêu cơ bản của người kỹ sư trong quá trình tổ chức thi công công trình là 
chất lượng, tiến độ và giá thành của công trình. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
2.2.2.1 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về tổ chức thi công trên công 
trường 
2.2.2.2 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức về các biện pháp thiết kế tổ chức thi 
công 
2.2.2.3 Sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức về lập bảng tiến độ thi công. Sinh viên có 
được các kiến thức và kỹ năng để lập bảng tiến độ thi công bằng phần mềm MS Project. 
2.2.2.4 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức để tính toán các hạng mục trên công 
trường: diện tích kho, bãi; chủng loại và diện tích lán trại tạm; cung cấp nước và năng 
lượng cho công trường xây dựng…. 
2.2.2.5 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức về bố trí các hạng mục phụ trợ khi 
thiết kế mặt bằng công trường. 
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2.2.2. Về kỹ năng 
2.2.2.1 Phân tích và lựa chọn được biện pháp tổ chức thi công phù hợp với từng loại cấu 
kiện và từng hạng mục trên công trường. 
2.2.2.2 Lập bảng tiến độ thi công bằng phần mềm MS Project một cách thành thạo và 
chuẩn xác. 
2.2.2.3 Tính toán thành thạo các hạng mục phụ trợ khi thiết kế mặt bằng công trình. 
2.2.2.4 Bố trí các hạng mục phụ trợ trên công trường một cách hợp lý và hiệu quả. 
2.2.3. Về thái độ 
Nâng cao ý thức của người học  về quan hệ giữa biện pháp tổ chức thi công và chất lượng, 
tiến độ của công trường xây dựng. 
Nâng cao ý thức cho sinh viên khi làm việc nhóm. 
Nâng cao ý thức cho người học về vấn đề thời gian. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Tổ chức thi công” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 

CLO1 Hiểu, nắm được các nội dung cơ bản, ý nghĩa của công tác tổ chức thi công 
công trường 

CLO2 Hiểu và vận dụng được các biện pháp tổ chức thi công: tuần tư, song song, 
dây chuyền, hỗn hợp 

Kỹ năng 
CLO3 Sử dụng được phần mềm MS Project để lập bảng tiến độ và quản lý trong 

quá trình thi công nhằm đạt được mục tiêu cơ bản là chất lượng và tiến độ 
thi công của công trình 

CLO4 Tính toán được các hạng mục phụ trợ cho quá trình thi công: diện tích kho, 
bãi; diện tích nhà tạm, lưu lượng nước sinh hoạt và sản xuất; công suất, 
cường độ, hiệu điện thế cho mạng lưới điện phụ vụ thi công và sinh hoạt 
trên công trường. 

CLO5 Hiểu và vận dụng được cách xây dựng lưới khống chế trắc địa phục vụ cho 
việc xây dựng 

CLO5 Bố trí được mặt bằng thi công trên công trường 

Thái độ 
CLO6 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
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Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I    I         

CLO2    R    I  I I I     

CLO3    R    R  R R R   R R 

CLO4    R    R  R R R   R R 

CLO5    R    R  R R R   R R 

CLO6               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   R    R  R R R   R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọng 
số 

Bài 
đánh 
giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR nào 

ở bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Có mặt 
thường 
xuyên dầy đủ 
các buổi học 

5%     
Điểm danh khi 
lên lớp 

Đánh giá khả 
năng sử dụng 
phần mềm 
MS Project 
để lập tiến độ 

45% 

Bài 
tập sử 
dụng 
MS 
Projec

   Chấm bài tập  
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thi công, 
hiểu và vận 
dụng kiến 
thức để lập 
một kế hoạch 
thi công 

t để 
lập 
tiến 
độ thi 
công 

Kiến thức 
tổng hợp về 
tổ chức thi 
công, lập kế 
hoạch thi 
công, cách 
bố trí các 
hạng mục 
phụ trợ trên 
công trường 

50 

Bài 
thi kết 
thúc 
học 
phần 

   

Tổ chức thi 
kết thúc học 
phần và chấm 
bài thi 

b. Chính sách đối với học phần 
Học phần được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và phù hợp. Người dạy và người học 
nghiêm chỉnh tuân theo nội dung của đề cương chi tiết để đạt chuẩn đầu ra của học phần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của bài 

học 
(chươn
g)/ chủ 

để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phươn
g pháp 
giảng 
dạy 
đạt 

CĐR 

Hoạt 
động 
học 
của 

SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tuần 
1-2 

Vấn đề 1 Những vấn 
đề chung về tổ chức 
sản xuất trong xây 
dựng  
 1.1. Khái niệm về tổ 
chức sản xuất trong 
xây dựng  
1.2. Ý nghĩa của tổ 
chức sản xuất  
1.3.Những nguyên 
tắc về tổ chức sản 

6LT CLO 01  

Thuyết 
trình, 
đặt câu 
hỏi, 
giải 
đáp 
thắc 
mắc 
của SV 

Xem 
trước 
bài 
trước 
khi lên 
lớp 
Nghe 
giảng, 
ghi 
chép, 
đặt câu 

Thi kết 
thuc HP 
bằng 
hình 
thức 
Trắc 
nghiệm  
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xuất trong xây dựng  
1.4. Các công tác chủ 
yếu trong xây dựng.  
1.5. Nội dung công 
tác tổ chức sản xuất 
trong xây dựng  

hỏi, trả 
lời câu 
hỏi 

Tuần 
3-4 

Vấn đề 2 Thiết kế tổ 
chức thi công công 
trình  
 2.1. Thiết kế tổ chức 
thi công chỉ đạo 
2.2. Thiết kế tổ chức 
thi công chi tiết 
 2.3.Các phương 
pháp tổ chức thi công 
công trình  
2.4.So sánh và đánh 
giá phương án tổ 
chức thi công 

6LT CLO 02  

Thuyết 
trình, 
đặt câu 
hỏi, 
giải 
đáp 
thắc 
mắc 
của SV 

Xem 
trước 
bài 
trước 
khi lên 
lớp 
Nghe 
giảng, 
ghi 
chép, 
đặt câu 
hỏi, trả 
lời câu 
hỏi 

Thi kết 
thúc HP 
bằng 
hình 
thức 
trắc 
nghiệm 

Tuần 
5-10 

Vấn đề 3 Tiến độ thi 
công  
3.1 Khái niệm 
 3.2 Nguyên tắc lập 
tiến độ thi công  
3.3 Lập tiến độ thi 
công theo phương 
pháp sơ đồ ngang  
3.4 Các biểu mẫu sử 
dụng trong lập tiến 
đột thi công 
3.5 Định mức xây 
dựng và sử dụng định 
mức xây dựng trong 
lập kế hoạch tổ chức 
thi công 
3.6 Ứng dụng phần 
mềm MS Project để 
lập kế hoạch thi công 

18L
T CLO 03  

Thuyết 
trình, 
đặt câu 
hỏi, 
giải 
đáp 
thắc 
mắccủa 
SV 

Xem 
trước 
bài 
trước 
khi lên 
lớp 
Nghe 
giảng, 
ghi 
chép, 
đặt câu 
hỏi, trả 
lời câu 
hỏi 

Bảng kế 
hoạch 
thi công 
được lập 
bằng 
phần 
mềm 
MS 
Project 
của SV+ 
Thi kết 
thúc HP 
bang 
hình 
thức 
trắc 
nghiệm 

Tuần Vấn đề  4 Thiết kế 6LT CLO 04  Thuyết Xem Thi kết 
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11-12 công trình tạm phục 
vụ thi công . 
4.1 Cung ứng và kho 
bãi công trường  
4.2 Lán trại tạm 
4.3 Điện, nước công 
trình  
4.4 Đường xá công 
trường 

trình, 
đặt câu 
hỏi, 
giải 
đáp 
thắc 
mắccủa 
SV 

trước 
bài 
trước 
khi lên 
lớp 
Nghe 
giảng, 
ghi 
chép, 
đặt câu 
hỏi, trả 
lời câu 
hỏi 

thúc HP 
bang 
hình 
thức 
trắc 
nghiệm 

Tuần 
13-14 

Vấn đề 5 Tổ chức 
tổng mặt bằng thi 
công xây dựng  
5.1 Khái niệm, yêu 
cầu, phân loại tổng 
mặt bằng thi công 
xây dựng  
5.2 Nguyên tắc thiết 
kế mặt bằng thi công  
5.3 Mặt bằng thi công 
công trường (hay một 
khu vực nhiều công 
trình) 5.4 Thiết kế 
tổng mặt bằng xây 
dựng công trình riêng 
lẻ-Hạng mục công 
trình  
5.5 Bố trí kho bãi, 
máy móc thiết bị, lán 
trại  
5.6 Các quy ước ký 
hiệu trên mặt bằng thi 
công  

6LT CLO 05  

Thuyết 
trình, 
đặt câu 
hỏi, 
giải 
đáp 
thắc 
mắccủa 
SV 

Xem 
trước 
bài 
trước 
khi lên 
lớp 
Nghe 
giảng, 
ghi 
chép, 
đặt câu 
hỏi, trả 
lời câu 
hỏi 

Thi kết 
thúc HP 
bang 
hình 
thức 
trắc 
nghiệm 

15 Ôn tập 3LT      

Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 
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 Giáo trình chính 
1 Vũ Thanh Phong 2020 Bài giảng tổ chức thi công  

2 Lê Hồng Thái 2016 Tổ chức thi công xây dựng NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Bộ Xây dựng 2012 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
4252:2012 về Quy trình lập 
thiết kế tổ chức xây dựng và 

thiết kế tổ chức thi công 

 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 

Kho Tư liệu Xây dựng - 
Cách tổ chức thi công 
phần thô công trình nhà 
cao tầng 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mJs
g311qrxg 

 

2 

1. Coteccons và 
Hành trình chinh phục 
siêu dự án cao nhất Việt 
Nam LANDMARK 81 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l3a
q74O822o 

 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 Phòng học Máy chiếu, bảng  1  

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
50% 
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(100%). 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao. Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 

25% 
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chú, kích 
thước). 

giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 
Tiêu 
chí                   

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 
báo 
cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dung 
không 

phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung phù 
hợp  yêu cầu, 
hình ảnh và  
giải thích 

chưa rõ ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ  
ràng, đẹp. 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

50% 

Trình 
bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, 

không đủ 
số lượng 
theo quy 

định 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử dụng 
từ ngữ và 

hình ảnh rõ 
ràng 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introduction, 

body and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự thành 

thạo trong 
trình bày 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 
phần. Thuật 
ngữ sử dụng 
đơn giản dễ 

hiểu. Thể hiện 
sự thành thạo 

25% 
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trong trình 
bày và ngôn 

ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 
logic, 

vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phát âm 
không rõ, 
giọng nói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. Giọng 
nói nhỏ, phát 
âm còn một 
số từ không 
rõ, sử dụng 
thuật ngữ 

phức chưa có 
tương tác với 
người nghe 

khi trình bày. 

Phần trình 
bày có bố 

cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 
gian trình 

bày đúng quy 
định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và kịp theo 

dõi nội dung 
trình bày 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn, dễ hiểu. 
Sử dụng các 

thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọng nói rõ 

ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu được 
nội dung 
trình bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thu hút sự 
chú ý của 

người nghe, 
tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
  



560 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

(51) Học phần: Cấu tạo kiến trúc (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07019 1.2. Tên học phần: Cấu tạo kiến trúc 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Architectural construction 

1.5. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30/0/60) 

1.6. Phân bố thời gian 10 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 3 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0  0 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiện Nhân 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần cấu tạo kiến trúc bao gồm những kiến thức căn bản về cấu tạo chi tiết công trình 
dân dụng; Tìm hiểu các các yêu cầu, chức năng, vị trí và đặc điểm cấu tạo của từng cấu 
kiện cụ thể của công trình; Nghiên cứu vật liệu và kết cấu chịu lực của từng cấu kiện móng, 
tường, cột, dầm, sàn, cầu thang, mái nhà và các chi tiết kiến trúc khác 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
Hiểu được các loại vật liệu và các cấu tạo cơ bản của kiến trúc và kết cấu của công trình 
dân dụng và công nghiệp 
2.2.2. Về kỹ năng 
Vẽ được các cấu tạo các cấu kiện cơ bản của kiến trúc và kết cấu của công trình dân dụng 
và công nghiệp 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Hiểu được các loại vật liệu và các cấu tạo cơ bản của kiến trúc và kết cấu của 

công trình dân dụng và công nghiệp 

CLO2 Ứng dụng được các cấu tạo cơ bản của kiến trúc và kết cấu vào thiết kế công 
trình dân dụng và công nghiệp 

Kỹ năng 

CLO3 Vẽ được cấu tạo nền- móng  nhà 

CLO4 Vẽ được một vài cấu tạo tường và cửa 

CLO5 Vẽ được cấu tạo và tính toán cầu thang 

CLO6 Vẽ được cấu tạo khung và sàn bê tông cốt thép, các loại mái và một vài cấu 
tạo đặc biệt khác 

Thái độ 
CLO7 Học tập nghiêm túc, có trách nhiệm với các kết quả tính toán của mình và 

luôn có tinh thần tự giác với công việc được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I    I         

CLO2    I    I         

CLO3    R    R   R    R  

CLO4    R    R   R    R  

CLO5    R    R   R      R  

CLO6    R    R   R    R  

CLO7               R  

Tổng    R    R   R    R  
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hợp 
HP 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1.  
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1  
CLO2 
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2.  
Đánh giá bài tập 

40% X 
CLO1 
CLO2 
CLO5 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3.  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO1 
CLO2 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 
Kiểm tra viết 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO5 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1. Cấu tạo nền- móng  
nhà 
1.1.Cấu tạo nền nhà 
1.2.Cấu tạo móng đơn 
 

3/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 

2 

Chương 1. Cấu tạo nền- móng  
nhà 
1.3.Cấu tạo móng băng 
1.4.Cấu tạo móng bè 

3/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 

3 

Chương 2.Cấu tạo tường và 
cửa 
2.1.Đặc điểm của các loại tường  
2.2.Tường bao che 
2.3.Tường chịu lực 
 

3/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 
 

4 Chương 2.Cấu tạo tường và 3/0/6 CLO1 PLO4 – Dạy học  – Chuẩn bị tại A1.1 



564 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

cửa 
2.4.Cấu tạo cửa đi 
2.5.Cấu tạo cửa sổ 

CLO2 
CLO4 

PLO8 
PLO11 
PLO15 

trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

5 

Chương 3 Cấu tạo cầu thang 
3.1.Các khái niệm 
3.2.Phân loại cầu thang 
3.3.Cấu tao cầu thang bê tông cốt 
thép bản chịu lực 
 

3/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 
A2.1 

6 

Chương 3 Cấu tạo cầu thang 
3.4.Cấu tạo cầu thang bê tông cốt 
thép dầm  li mông 
3.5.Cấu tạo các loại cầu thang 
khác 

3/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 

7 

Chương 4 Cấu tạo khung và 
sàn bê tông cốt thép 
4.1.Các khái niệm khung nhà 
4.2.Cấu tạo các loại khung nhà bê 
tông cốt thép 
 

3/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 
A2.2 
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8 

Chương 4 Cấu tạo khung và 
sàn bê tông cốt thép 
4.3.Cấu tao các loại sàn bê tông 
cốt thép 
4.4.Cấu tạo sàn rỗng 
4.5.Cấu tạo chi tiết các nút khung 

3/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 
À.2 

9 

Chương 5 Cấu tạo mái nhà và 
các chi tiết kiến trúc 
5.1.Các khái niệm chung 
5.2.Cấu tạo các loại nhà mái dốc 
 

3/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 
A2.3 

10 

Chương 5 Cấu tạo mái nhà và 
các chi tiết kiến trúc 
5.3.Cấu tạo các loại nhà mái bằng 
5.4.Cấu tạo các loại chi tiết kiến 
trúc 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+Làm bài tập tại 
lớp 

A1.1 
A3.1 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số…). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 
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TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 
ThS. Nguyễn Thiện 
Nhân 2019 

Tập bài giảng Cấu tạo kiến 
trúc ĐHKG 

 Sách, giáo trình tham khảo 
1 Nguyễn Ngọc Bình 2012 Giáo trình cấu tạo kiến trúc NXB Xây Dựng 

2 Phan Tấn Tài 2006 Nguyên lý thiết kế cấu tạo các 
công trình kiến trúc 

NXB Xây Dựng 

3 
KTS. Nguyễn Quốc 
Chinh 

2009 Kiến trúc nhà ở NXB Xây Dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập 
nhật 

1 
Khóa học trực tuyến về 
Cấu tạo kiến trúc 

https://kcthk21920.gnomio.com/course
/view.php?id=8 

2020 

Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy đủ, 
rất chuyên cần 

(100%). 
50% 

Đóng  góp Không Hiếm khi Thỉnh Thường Tham gia tích 50% 
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tại lớp tham gia 
hoạt động 
gì tại lớp 

tham gia phát 
biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

thoảng tham 
gia phát 

biểu, trao 
đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 
biểu ít khi 

có hiệu quả. 

xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

cực các hoạt 
động tại lớp: 

phát biểu, trao 
đổi ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các đóng 
góp rất hiệu 

quả. 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số 

lượng bài 
tậpđược 

giao.Chưa 
đúngthời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
sốlượng được 
giao). Một số 
bài tập nộp 

chưa đúng thời 
gian quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày 
(font chữ, cỡ 
chữ, giãn 
dòng).  
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn  
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp. 
Còn một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi chính 
tả, nhầm lẫn 
ghi chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡchữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, 
bảngbiểu sử 
dụng trong bài 
tập rõ ràng, 
phù hợp.  Ghi 
chú, giảithích 
đầy đủ, hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp,đầy đủ, 
đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoahọc. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
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Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung 
bài tập 
không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng chưahợp 
lý.Còn một số 
sai sót 
trongtính toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
g 
số 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộidungbá
o cáo 

Không  
có  nội 

dung hoặc 
nội 

dungkhôn
g phù hợp 

với yêu 
cầu 

Nội dung 
phùhợp  
yêu cầu, 

hình ảnh và  
giải thích 
chưa rõ 

ràng 

Nộidungphù 
hợp với yêu 
cầu.Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ  
ràng, đẹp. 

Nội dung 
phù hợp với 
yêucầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung phù 
hợp với 

yêucầu.  Sử 
dụng thuật 

ngữ đơn giản, 
dễ hiểu.  Hình 
ảnh minh họa 
rõ ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 

video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

50% 

Trình bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng 

theo quy 
định 

Slide trình 
bày với 
sốlượng 

phù hợp, sử 
dụngtừ ngữ 
và hình ảnh 

rõràng 

Slide trìnhbày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần 

(introduction,
body and 

conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 
cụclogic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sựthành 
thạotrongtrìn

h bày 

Slide trình 
bàyvới bố cục 
logic, rõràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ 
sửdụngđơn 

giản dễ 
hiểu.Thểhiện 
sự thànhthạo 
trong trình 

25% 
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bày và ngôn 
ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 

logic, 
vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phátâm 
không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 

nghekhôn
g hiểu. 

Bài trình 
bày đầy đủ. 
Giọng nói 
nhỏ, phát 

âm còn một 
số từ không 
rõ, sử dụng 
thuật ngữ 

phức 
chưacótươn

g tác với 
người nghe 

khi trình 
bày. 

Phần trình 
bày có bố cục 

3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 

gian trình bày 
đúng quy 

định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 

có thể hiểu và 
kịp theo dõi 

nội dung trình 
bày 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn, dễ hiểu. 
Sử dụng các 

thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọngnói rõ 

ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 

Tương tác tốt 
với người 

nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu được 
nội dung 
trình bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thu hút sự 
chú ý của 

người 
nghe,tương 
táctốt với 

người nghe. 
Người nghe 

có thể hiểu và 
theo kịp tất cả 
nội dung trình 
bày. Thời gian 
trình bày đúng 

quyđịnh. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(52) Học phần: Đồ án cấu tạo kiến trúc (0,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07020 1.2. Tên học phần: Đồ án cấu tạo kiến trúc 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Architecture Project 

1.5. Số tín chỉ: 1 tín chỉ (0/30/60) 

1.6. Phân bố thời gian 10 tuần 

- Lý thuyết: 0 tiết 0 tiết/ tuần 

- Thực hành: 30 3 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiện Nhân 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy ... 

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần này giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học về: Cấu tạo kiến trúc, nguyên 
lý thiết kế kiến trúc, vẽ kỹ thuật trong xây dựng, thực hành vẽ xây dựng trên máy tính để 
triển khai thiết kế kiến trúc một công trình dân dụng thường gặp trong thực tế. Ngoài ra học 
phần còn giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng đọc chính xác và xuất bản được bản vẽ 
kiến trúc công trình áp dụng được vào công việc cụ thể trong thực tế. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
Hiểu được nguyên lý thiết kế một sổ công trình dân dụng phồbiến trong đô thị Việt Nam 
hiện nay. 
2.2.2. Về kỹ năng 
Có khả năng thiết kế kiến trúc công trình và kỹ thuật thể hiệnbản vẽ, trình tự thiết kế kiến 
trúc vào đồ án đảm bảo yêu cầu vềcông năng, thẩm mỹ, bền vừng và kinh tế. Có khả năng 
lập luận, phân tích, đặt vấn đề, giài quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần  
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Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Hiểu được nguyên lý thiết kế một số công trình dân dụng phồbiến trong đô 

thị Việt Nam hiện nay. 

CLO2 Áp dụng được nguyên lý thiết kế lập nhiệm vụ thiết kế và xác định được các 
thông số thiết kế kiến trúc công trình dân dụng. 

Kỹ năng 

CLO3 Phân tích, lựa chọn được giải pháp thiết kế phùhợp cho mỗi yêu cầu của công 
trình. 

CLO4 Giải quyết được các vấn đề, bài toán cơ bản ởmỗi không gian trong công 
trình. 

CLO5 Thiết kế được các bộ phận công trình. 

CLO6 Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ thiết kế kỹ thuật (ACAD, Sketchup..) 

Thái độ 
CLO7 Học tập nghiêm túc, có trách nhiệm với các kết quả tính toán thiết kế của 

mình và luôn có tinh thần tự giác với công việc được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I            

CLO2    I I   I   I      

CLO3    R R   R   R    R  

CLO4    R R   R   R    R  

CLO5        R   R    R  
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CLO6        R   R    R  

CLO7               R  

Tổng 
hợp 
HP 

   R R   R   R    R  

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 

100% X CLO7 
Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1.  
Duyệt bài 30% X 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

Duyệt phần quy hoạch 

A2.2.  
Duyệt bài  30% X 

CLO3
CLO4 Duyệt phần mặt bằng 

A2.3.  
Duyệt bài 
 

40% X 
CLO4 
CLO5 

Duyệt phần mặt đứng và 
mặt cắt 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 
Thuyết trình 100% X 

CLO5 
CLO6 

Tổng duyệt (bản vẽ, thuyết 
minh) 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1Vấn đáp 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO4
CLO7 

Sinh viên bốc thăm, trả lời 
câu hỏi 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1. Phân tích khu đất 
thiết kế 
1.1 Các chỉ tiêu quy hoạch và 
kiến trúc của khu đất xâydựng. 
 

0/3/9 CLO1 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 

2 

Chương 1. Phân tích khu đất 
thiết kế 
1.2 Đánh giá hiện trạng giao 
thông, kỹ thuật hạ tầng, các 
yếu tố tự nhiên (hướng nắng, 
hướng gió chủ đạo, địahình). 
1.3 Các hướng nhìn chính và 
hướng cảnh quan đẹp. 
 

0/3/9 CLO1 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
 
 
 

3 

Chương 1. Phân tích khu đất 
thiết kế 
1.4 Phân tích giá trị kinh tế, các 
khía cạnh sinh lợi củakhu đất xây 
dựng. 

0/3/9 CLO1 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
+ A2.1 

4 Chương 2. Thiết kế kiến trúc 0/3/9 CLO2 PLO4 – Dạy học  – Chuẩn bị tại + A1.1 
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2.1 Thiết kế  tổng mặt bằng (phân 
khu chứcnăng bên trong và bên 
ngoài công trình). 
-Hướng dẫn thực hiện bằng 
Autocad hoặc Sketchup 
 
 

CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO5 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

 

5 

Chương 2. Thiết kế kiến trúc 
2.2 Thiết kế mặt bằng các tầng 
-Hướng dẫn thực hiện bằng 
Autocad hoặc Sketchup 
 

0/3/9 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
 
 

6 

Chương 2. Thiết kế kiến trúc 
2.3 Thiết kế mặt mặt đứng công 
trình 
-Hướng dẫn thực hiện bằng 
Autocad hoặc Sketchup 
 

0/3/9 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
+ A2.2 
 

7 

Chương 2. Thiết kế kiến trúc 
2.4 Thiết kế  mặtcắt công trình 
-Hướng dẫn thực hiện bằng 
Autocad hoặc Sketchup 
 

0/3/9 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
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8 

Chương 2. Thiết kế kiến trúc 
2.5 Thiết kế cầu thang 
-Hướng dẫn thực hiện bằng 
Autocad hoặc Sketchup 
 

0/3/9 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
+A2.3 
 

9 

Chương 2. Thiết kế kiến trúc 
2.6 Thiết kế các chi tiết cấu tạo 
khác 
-Hướng dẫn thực hiện bằng 
Autocad hoặc Sketchup 
 

0/3/9 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 

10 

Chương 3. Hoàn thiện bản vẽ 
và thuyết minh 
3.1Hoàn thiện bản vẽ 
3.2 Hoàn thiện thuyết minh 
-Hướng dẫn thực hiện bằng 
Autocad, Sketchup, Word 
 

0/3/9 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO8 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
+ A3.1 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 
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TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 
     

     

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Nguyễn Ngọc Bình 2012 Giáo trình cấu tạo kiến trúc NXB Xây Dựng 

2 Phan Tấn Tài 2006 
Nguyên lý thiết kế cấu tạo các 
công trình kiến trúc 

NXB Xây Dựng 

3 
KTS. Nguyễn Quốc 
Chinh 

2009 Kiến trúc nhà ở NXB Xây Dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Khóa học trực tuyến về Đồ 
án Cấu tạo kiến trúc 

https://kcthk21920.gnomio.com/course
/view.php?id=8 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng 

 

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 
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Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                 
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 
(100% 

sốlượng 
được giao). 
Một số bài 

tập nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡchữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, 
bảngbiểu sử 
dụng trong bài 
tập rõ ràng, 
phù hợp.  Ghi 
chú, giảithích 
đầy đủ, hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp,đầy đủ, 
đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoahọc. 
Ghi chú, 

25% 
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chú, kích 
thước). 

giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp 
lý.Còn một 
số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
g 
số 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộidungbá
o cáo 

Không  
có  nội 

dung hoặc 
nội 

dungkhôn
g phù hợp 

với yêu 
cầu 

Nội dung 
phù hợp  
yêu cầu, 
hình ảnh 
và  giải 

thích chưa 
rõ ràng 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, 
đẹp. 

Nội dung 
phù hợp với 
yêucầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu.  Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu.  Hình 
ảnh minh 

họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 
và giải thích 
cụ thể hiểu 

biết trên 
video. 

50% 

Trình bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử 
dụngtừ 
ngữ và 

Slide trìnhbày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần 

(introduction, 
body and 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sựthành 

Slide trình 
bàyvới bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 
phần. Thuật 

ngữ 

25% 
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theo quy 
định 

hình ảnh 
rõràng 

conclusion) thạotrongtrìn
h bày 

sửdụngđơn 
giản dễ 

hiểu.Thể 
hiện sự 

thành thạo 
trong trình 

bày và ngôn 
ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 
logic, 

vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phátâm 
không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy 

đủ. Giọng 
nói nhỏ, 
phát âm 

còn một số 
từ không 

rõ, sử dụng 
thuật ngữ 

phức 
chưacótươ
ng tác với 

người 
nghe khi 
trình bày. 

Phần trình bày 
có bố cục 3 

phần rõ ràng. 
Giọng nói vừa 

phải, rõ ràng, dễ 
nghe, thời gian 
trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người 

nghe có thể hiểu 
và kịp theo dõi 
nội dung trình 

bày 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn, dễ hiểu. 
Sử dụng các 

thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọngnói rõ 

ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 

bày đúng quy 
định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu 

loát. Thu hút 
sự chú ý của 

người 
nghe,tương 
táctốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và theo kịp 
tất cả nội 
dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(53) Học phần: Máy xây dựng (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07013 1.2. Tên học phần: Máy xây dựng 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Construction machine  

1.5. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30/0/60) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 2 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 tiết 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 4 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Lý Thiện Hảo 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức có liên quan đến các máy sử dụng trong xây 
dựng như máy nâng chuyền, máy thi công và gia cố nền móng; máy làm đất; máy phục vụ 
công tác bê tông… 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Sinh viên biết cách khai thác và sử dụng các máy trong xây dựng. 
- Sinh viên hiểu được nguyên lý, cấu trúc và cách vận hành máy nâng chuyển. 
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các máy thi công nền móng như máy đóng cọc, máy 
cọc khoan nhồi, máy ép cọc… 
- Sinh viên biết được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy đào, máy san ủi, máy dầm 
đất sử dụng trong xây dựng. 
- Cung cấp các kiến thức về máy phục vụ công tác bê tông.. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Sinh viên biết được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy đào, máy san ủi, máy dầm 
đất sử dụng trong xây dựng. 
- Sinh viên biết cách khai thác và sử dụng các máy trong xây dựng. 
2.2.3. Về thái độ 
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- 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. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Máy xây dựng” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 - Sinh viên biết cách khai thác và sử dụng các máy trong xây dựng. 

- Sinh viên hiểu được nguyên lý, cấu trúc và cách vận hành máy nâng 
chuyển. 
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các máy thi công nền móng như máy 
đóng cọc, máy cọc khoan nhồi, máy ép cọc,…. 

CLO2 - Sinh viên biết được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy đào, máy san 
ủi, máy dầm đất sử dụng trong xây dựng. 
- Cung cấp các kiến thức về máy phục vụ công tác bê tông.. 

Kỹ năng 
CLO3 - 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. 

CLO4 - Sử dụng tốt máy xây dựng để thi công công trình xây dựng. 

CLO5 -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 

CLO6 - Phát triển kỹ năng sử dụng máy xây dựng vào công tác xây dựng công trình 

Thái độ 

CLO7 - Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
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Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I    I        

CLO2    I I    I        

CLO3    R R    R        

CLO4    R R    R        

CLO5           I    I  

CLO6         R  R      

CLO7               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   R R    R  R    R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 

20% 
A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 

100% X 
CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 
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thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Khai thác và sử 
dụng máy xây dựng. 
1.1. Cơ giới hóa trong thi công 
xây lắp 
1.2. Truyền động, dẫn động trong 
máy xây dựng;  

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1, trang 7 – 11 
– Tại lớp: 
Nắm vững và 
hiêu rõ về mục 
đích chính của 
môn học. 
- Sinh viên biết 
cách khai thác 
và sử dụng các 
máy trong xây 
dựng. 

+ A1.1 

2 

Chương 1: Khai thác và sử 
dụng máy xây dựng.– tiếp theo. 
1.3. Chi tiết, cụm chi tiết trong 
máy xây dựng. 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1, trang 12 – 16 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
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+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

- Sinh viên biết 
cách khai thác 
và sử dụng các 
máy trong xây 
dựng. 

3 

Chương 2: Máy nâng chuyền 
2.1. Phân loại , các thông số cơ 
bản máy nâng 
2.2. Cần trục tháp 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, trang 29 – 34. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 
 

+ A1.1 

4 

Chương 2: Máy nâng chuyền – 
tiếp theo. 
2.3. Cần trục tự hành 
2..4. Vận thăng 
2.5. Máy nâng đơn giản 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, trang 17 – 26. 
– Tại lớp: 
Sinh viên hiểu 
được nguyên lý, 
cấu trúc và cách 
vận hành máy 
nâng chuyển  

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
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+ Làm bài 
tập ở nhà. 

5 

Chương 3: Máy thi công nền 
móng. 
3.1. Giới thiệu nhóm máy thi 
công gia cố nền móng; 
3.2. Máy đóng cọc; 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3, trang 38 – 47. 
– Tại lớp: 
Cung cấp cho 
sinh viên kiến 
thức về các máy 
thi công nền 
móng như máy 
đóng cọc, máy 
cọc khoan nhồi, 
máy ép cọc,…. 

+ A1.1 
 

6 

Chương 3: Máy thi công nền 
móng – tiếp theo. 
3.3. Máy thi công cọc khoan nhồi 
bêtông cốt thép;  
3.4. Máy thi công cọc barretes; 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3, trang 38 – 46. 
– Tại lớp: 
Cung cấp cho 
sinh viên kiến 
thức về các máy 
thi công nền 
móng như máy 
đóng cọc, máy 
cọc khoan nhồi, 
máy ép cọc,…. 

+ A1.1 

7 
Chương 3: Máy thi công nền 
móng – tiếp theo. 

3/0/6 CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 

– Dạy học  
trực tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 

+ A1.1 
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3.5. Máy thi công ép cọc;  
- Một số khái niệm. 
- Các yêu cầu kỹ thuật đối với 
đoạn cọc ép. 
- Yêu cầu kỹ thuật với thiết bị ép 
cọc. 
- Các phương pháp ép cọc, 

CLO4 
CLO6 
CLO7 

PLO9 
PLO11 
PLO15 
PLO16 

+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 

+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3, trang 57 – 62. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
Cung cấp cho 
sinh viên kiến 
thức về các máy 
thi công nền 
móng như máy 
đóng cọc, máy 
cọc khoan nhồi, 
máy ép cọc,…. 

8 

Chương 3: Máy thi công nền 
móng – tiếp theo. 
3.6. Máy thi công cọc cát;  
3.7. Máy thi công cắm bấc thấm 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3, trang 63-68. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
+ A2.2 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
 

9 

Chương 4: Máy làm đất 
4.1. Giới thiệu công tác đất;  
4.2. Máy đào một gầu; 

3/0/6 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4, trang 69–74. 
– Tại lớp: 
+ Làm bài tập 
trên lớp. 

+ A1.1 
 

10 
Chương 4: Máy làm đất – tiếp 
theo; 

3/0/6 CLO1
CLO2 

PLO4 
PLO5 

– Dạy học  
trực tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 

+ A1.1 
+ A3.1 
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4.3. Máy san ủi; 
+ Máy ủi đất; 
+ Máy san; 

CLO3 
CLO6 

PLO9 
PLO11 

+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4, trang 76–81. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 

(Kiểm 
tra viết 
giữa kỳ) 

11 

Chương 4: Máy làm đất – tiếp 
theo; 
4.4. Máy đầm đất; 
+ Lu bánh cứng trơn; 
+ Lu chân cừu; 
+ Lu bánh lốp; 
+ Máy đầm rung; 
+ Lu rung; 
+ Năng suất máy đầm; 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4, trang 81–87. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
về cấu kiện chịu 
kéo. 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Kiểm 
tra viết 
giữa kỳ) 

12 

Chương 5: Máy phục vụ công 
tác bê tông; 
5.1. Giới thiệu công tác bêtông; 
5.2. Máy trộn bêtông; 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5, trang 88–91. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi.. 

+ A1.1 

13 

Chương 5: Máy phục vụ công 
tác bê tông – tiếp theo; 
5.3. Máy vận chuyển bêtông; 

3/0/6 CLO2
CLO3 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 

+ A1.1 
+ A2.3 
(Đánh 
giá bài 
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+ Công dụng và vận chuyển; 
+ Xe ô tô trộn và vận chuyển. 
+ Máy bơm bê tông 

giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
65, trang 91–94. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi.. 

tập) 
 

14 

Chương 5: Máy phục vụ công 
tác bê tông – tiếp theo; 
5.4. Máy đầm bê tông; 
+ Đầm trong; 
+ Đầm mặt; 
+ Năng suất máy đầm bê tông 

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5, trang 94–97. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tính bản kê theo 
sơ đồ dẻo. 

+ A1.1 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các kiến 
thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ sau  

3/0/6 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp: 
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số…). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm Tên sách, giáo trình, NXB, tên tạp chí/ 
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xuất bản tên bài báo, văn bản nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 
1 Lý Thiện Hảo 2018 Bài giảng Máy xây dựng Thư viện ĐHKG 

2 Vũ Liên Chính  2005 Sổ tay chọn máy xây dựng KH&KT 

3 Lưu Bá Thuận 2008 Máy xây dựng Xây dựng 

4 
Lê Văn Kiểm. 

 2012 Máy xây dựng Xây dựng 

5 Nguyễn Hồng Ngân 2009 Bài tập máy xây dựng 
ĐH Quốc Gia TP. 

HCM 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

2 Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

3 Tạp chí xây dựng Việt Nam http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí nghiệm, 
xưởng, cơ sở thực 

hành 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ thí nghiệm, 

thực hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm… 

Số 
lượng 

 

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 
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Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 

25% 
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bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu 
chí                   

đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
g 
số 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 

báo cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không phù 

hợp với 
yêu cầu 

Nội dung 
phù hợp  yêu 

cầu, hình 
ảnh và  giải 
thích chưa 

rõ ràng 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu.Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ  
ràng, đẹp. 

Nội dung 
phù hợp với 
yêucầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu.  Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 

giản, dễ hiểu.  
Hình ảnh 

minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

50% 

Trình 
bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử dụng 
từ ngữ và 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 

Slide trình 
bày với bố 
cụclogic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 

Slide trình 
bàyvới bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 
phần. Thuật 

25% 
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quy định hình ảnh rõ 
ràng 

(introduction,
body and 

conclusion) 

hiện sự 
thành thạo 
trongtrình 

bày 

ngữ sử dụng 
đơn giản dễ 
hiểu. Thể 

hiện sự thành 
thạo trong 

trình bày và 
ngôn ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 
logic, vượt 

quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 

đúng, 
phátâm 

không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 

nghekhông 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. 

Giọng nói 
nhỏ, phát âm 
còn một số 

từ không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức 

chưacótương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình 
bày có bố cục 

3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 

gian trình bày 
đúng quy 

định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 

có thể hiểu và 
kịp theo dõi 

nội dung trình 
bày 

Phần trình 
bày ngắn 
gọn, dễ 
hiểu. Sử 
dụng các 
thuật ngữ 

đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọngnói rõ 

ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu 

loát. Thu hút 
sự chú ý của 
người nghe, 
tương táctốt 
với người 

nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời 
gian trình 

bày đúng quy 
định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(54) Học phần: Thực tập công nhân (0,4) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07014 1.2. Tên học phần: Thực tập công nhân 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Construction Practice 

1.5. Số tín chỉ:  4 tín chỉ (0/180/220) 

1.6. Phân bố thời gian  8 tuần 

- Lý thuyết:     –  
- Thực hành: 180 tiết  

- Tự học:  220 tiết  

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: TS. Đỗ Lê Bình 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E27005) An toàn lao động 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Mục tiêu chính là trang bị cho sinh viên 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.   
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Kiến thức để đọc hiểu bản vẽ, hiểu về tình trạng địa chất tại công trình, các loại vật liệu, 
trang thiết bị, máy xây dựng sử dụng trong từng hạng mục cụ thể, hiểu về các biện pháp thi 
công, báo cáo tiến độ thi công... 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Có khả năng giải quyết các vấn đề trong chuyên môn từ thiết kế đến thi công các công 
trình dân dụng và công nghiệp. 
- Có khả năng thi công và giám sát công trình xây dựng. 
- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế để thi công công trình xây dựng đạt hiệu quả 
cao. 
- 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. 
2.2.3. Về thái độ 
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- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Thực tập công nhân” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Trình bày được các loại vật liệu, trang thiết bị máy móc và các biện pháp kỹ 

thuật thi công, giải pháp nền móng của công trình. 

CLO2 Liệt kê và ghi nhận được các thao tác, công đoạn thi công tại hiện trường 

Kỹ năng 
CLO3 Thông thạo quy cách và sử dụng máy móc, trang thiết bị thường được sử 

dụng bởi công nhân trong công trình. 

CLO4 Thực hiện được các công tác trong quá trình thi công: công tác cốp pha, cốt 
thép, xây tô, sơn, lát-ốp gạch,... 

CLO5 Có khả năng thuyết trình, lập luận các vấn đề kỹ thuật cơ bản tại công trình. 

CLO6 Có khả năng đọc hiểu bản vẽ, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và biện pháp 
kỹ thuật thi công công trình. 

Thái độ 

CLO7 Học tập siêng năng, biết lắng nghe, quan sát có trách nhiệm với công việc 
được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I  I I I         

CLO2    I  I           

CLO3    I  R I R         
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CLO4    R  R R   R    I   

CLO5    R  R R   R I   R   

CLO6    M  R R   R R      

CLO7               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   M  R R R  R R   R R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

20% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi thực 
tập 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

30% 
A2.1. Đánh giá báo 
cáo thường xuyên (bài 
tập) 

100% X 

CLO1 
CLO2
CLO3
CLO4 

Sinh viên làm báo cáo hàng 
tuần 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 50% 

A3.1 Đánh giá báo cáo 
và thuyết trình 100% X 

CLO1 
– 

CLO7 

Sinh viên làm bài báo cáo 
nộp về khoa, báo cáo thuyết 

trình trước khoa. 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 
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đề 4.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Nghiên cứu bản vẽ 
công trình  
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. 

0/ 
22,5/ 
27,5 

CLO2 
CLO6 

 

PLO4 
PLO6 
PLO7 

PLO10 
PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Giải 
thích cụ 
thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận các 
tình huống 
có thể gặp 
tại công 
trình. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Nghiên cứu 
hồ sơ, bản vẽ. 
– Công trình: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định, quan sát, 
ghi chép. 
+ Tìm hiểu các 
loại bản vẽ, liên 
hệ thực tế. 
+ Làm báo cáo 
hàng tuần, ghi 
chép nhật ký. 

+ A1.1 

2 

Chương 2: Tìm hiểu tình trạng 
đất nền, địa chất công trình 
được xây dựng 
2.1. Tình trạng đất, nền, địa chất 
nơi tiến hành xây dựng công 
trình 
2.2. Các giải pháp xử lý nền 
móng công trình 
2.3. Giải thích lý do chọn giải 
pháp xử lý nền của đơn vị thi 
công 

0/ 
22,5/ 
27,5 

CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO6 
PLO7 
PLO8 

PLO10 
PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Giải 
thích cụ 
thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua thảo 
luận về địa 
chất, giải 
pháp nền 
móng công 
trình. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại kiến 
thức cơ học đất, 
nền móng. 
– Công trình: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định, quan sát, 
ghi chép. 
+ Tìm hiểu các 
loại nền đất, địa 
chất, giải pháp 
nền móng. 
+ Làm báo cáo 
hàng tuần, ghi 
chép nhật ký. 

+ A1.1 

3 
Chương 3: Nghiên cứu các loại 
vật liệu sử dụng cho công trình 
3.1. Các loại xi-măng sử dụng 

0/ 
22,5/ 
27,5 

CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO6 
PLO7 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Giải 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Nghiên cứu 

+ A1.1 
+ A2.1 
Đánh 
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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 

PLO8 
PLO10 
PLO11 

thích cụ 
thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận về các 
loại vật 
liệu, địa 
điểm tập 
kết vật 
liệu. 

trước các loại 
vật liệu.  
– Công trình: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định, quan sát, 
ghi chép. 
+ Công tác lập 
tổng mặt bằng, 
bố trí nhân vật 
lực, lán trại, 
điểm tập kết vật 
liệu. 
+ Làm báo cáo 
hàng tuần, ghi 
chép nhật ký. 

giá báo 
cáo 
thường 
xuyên 
(bài tập) 

4,5 

Chương 4: Các biện pháp thi 
công công trình 
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, 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 

0/ 
45/ 
55 

CLO3
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO6 
PLO7 
PLO8 

PLO10 
PLO11 
PLO14  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Giải 
thích cụ 
thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua thảo 
luận tại 
công trình.  
– Tự học: 
+ Nghiên 
cứu trả lời 
câu hỏi của 
người 
hướng dẫn 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn tập kiến 
thức chuyên 
ngành môn Kỹ 
thuật thi công. 
– Công trình: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định, quan sát, 
ghi chép. 
+ Công tác lập 
phương án, biện 
pháp thi công. 
+ Phân tích các 
công việc trong 
từng công tác, 
kỹ thuật thi 
công, tìm hiểu 
các sai phạm 
thường gặp của 
công nhân trên 
công trường 
(công tác cốp 
pha; công tác 
cốt thép; công 

+ A1.1 
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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 sẵn (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 

tác xây, trát, lát, 
ốp; công tác 
sơn, công tác 
lắp đặt...). 

6 

Chương 5: Các thiết bị được sử 
dụng tại công trình 
5.1. Nhận dạng được các loại 
thiết bị, dụng cụ được sử dụng 
trong công trình 
5.2. Mô tả cách sử dụng, vận 
hành các thiết bị, máy móc trên 
công trình 
5.3. Mô tả quá trình lắp dựng và 
tháo dỡ các loại giàn giáo, ống 
thép… 

0/ 
22,5/ 
27,5 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO6 
PLO7 
PLO8 

PLO10 
PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Giải 
thích cụ 
thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận về các 
thiết bị sử 
dụng tại 
công trình. 
– Tự học: 
+ Nghiên 
cứu trả lời 
câu hỏi của 
người 
hướng dẫn 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn tập kiến 
thức chuyên 
ngành môn Kỹ 
thuật thi công. 
– Công trình: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định, quan sát, 
ghi chép. 
+ Kế hoạch 
cung cấp máy 
thi công, trạm 
trộn bê tông và 
cách sử dụng 
trang thiết bị, 
máy móc, lắp 
dựng – tháo dỡ 
dàn giáo, vệ 
sinh môi trường. 
+ Làm báo cáo 
hàng tuần, ghi 
chép nhật ký. 

+ A1.1 
+ A2.1 
Đánh 
giá báo 
cáo 
thường 
xuyên 
(bài tập) 

7 
Chương 6: Tổ chức và quản lý 
thi công công trình 

0/ 
22,5/ 

CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO6 
PLO7 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Giải 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn tập kiến 

+ A1.1 
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6.1. Công tác an ninh trật tự công 
trình: các biện pháp bảo vệ công 
trình được áp dụng tại đơn vị 
thực tập 
6.2. Tổ chức thi công công trình 
và theo dõi tiến độ thực hiện 
công trình 
6.3. Phương thức quản lý và cung 
cấp vật tư phục vụ cho công trình 
6.4. Công tác an toàn tại công 
trình: An toàn cho người trực tiếp 
thi công; an toàn cho mọi người 
và các công trình chung quanh  
6.5. Công tác vệ sinh lao động và 
bảo vệ môi trường tại đơn vị xây 
dựng 
6.6. Công tác ghi nhật ký thi 
công công trình 

27,5 CLO6 PLO8 
PLO10 
PLO11 

thích cụ 
thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận nhóm. 
– Tự học: 
+ Nghiên 
cứu trả lời 
câu hỏi của 
người 
hướng dẫn 

thức chuyên 
ngành môn Kỹ 
thuật thi công. 
– Công trình: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định, quan sát, 
ghi chép. 
+ Làm báo cáo 
hàng tuần, ghi 
chép nhật ký. 

8 

Chương 7: Báo cáo kết quả thực 
tập công nhân 
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 

0/ 
22,5/ 
27,5 

CLO1
CLO2 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO6 
PLO7 
PLO8 

PLO10 
PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Giải 
thích cụ 
thể 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận nhóm 
– Tự học: 
+ Nghiên 
cứu trả lời 
câu hỏi của 
người 
hướng dẫn 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn tập kiến 
thức. 
– Tại lớp: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định, quan sát, 
ghi chép. 
+ Làm báo cáo 
hàng tuần, ghi 
chép nhật ký. 

+ A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 
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1 
Đỗ Lê Bình, Nguyễn 
Thị Hoàng Hoa 

2020 
Tập bài giảng An toàn lao 

động 
Thư viện ĐHKG 

2 Đoàn Trúc Thy 2019 
Tập bài giảng Kỹ thuật thi 

công 
Thư viện ĐHKG 

3 

Bùi Mạnh Hùng, Lê 
Thanh Huấn, Nguyễn Bá 
Kế, Nguyễn Tiến 
Chương, Nguyễn Hữu 
Nhân 

2017 
Giám sát thi công và nghiệm 

thu công trình xây dựng – 
Phần xây dựng 

NXB Xây dựng 

4 
Bùi Mạnh Hùng, Đào 
Đức Toàn 2017 

Giám sát thi công và nghiệm 
thu công trình xây dựng – 

Phần lắp đặt 
NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
Bùi Mạnh Hùng, Huỳnh 
Hàn Phong 

2019 
Quản lý chất lượng công trình 

xây dựng 
NXB Xây dựng 

2 Ngô Quang Tường 2010 
Hỏi và đáp về các vấn đề kỹ 

thuật thi công xây dựng 
NXB ĐHQG 

TP.HCM 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

2 
Mạng thông tin về vật liệu 
xây dựng Việt Nam (vật 
liệu bê tông) 

https://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-ket-
cau/be-tong-204 

2020 

3 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

4 Tạp chí xây dựng Việt Nam http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Công trình xây Thước đo; giày - nón bảo hộ; – Chương 1 
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2 dựng quần áo bảo hộ lao động – Chương 2 

3 – Chương 3 

4 – Chương 4 

5 – Chương 5 

6 – Chương 6 

7 – Chương 7 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài 
tập 

Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao. Chưa 
đúng thời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Một số 
bài tập nộp 

chưa đúng thời 
gian quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 

số lượng 
được giao). 
Hầu hết bài 

tập nộp  đúng 
thời gian  quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 

giao).  
Đúng thời gian  

quy định. 

50% 
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Trình 
bày bài 

tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày 
(font chữ, cỡ 
chữ, giãn 
dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn  
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp. 
Còn một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi chính 
tả, nhầm lẫn 
ghi chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng, phù 
hợp.  Ghi 
chú, giải thích 
đầy đủ, hợp 
lý. 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu  
cầu (font  chữ, 
cỡ  chữ,  giãn 
dòng), logic.  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng,  khoa 
học. Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
 
 

Nội 
dung bài  

tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không 
đầy đủ, một 
số không 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi tiết 
và rõ ràng, 
hoàn toàn hợp 
lý. 

25% 

9.3. Rubric 3: Đánh giá báo cáo (Written Report)  

Tiêu chí          
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung đồ 

án 

Không có 
hoặc nội 

dung được 
trình bày 
trong báo 
cáo không 
phù hợp 

với yêu cầu 

Nội dung trình 
bày trong báo 

cáo đầy đủ 
theo yêu cầu. 
Tính toán sai, 
không cụ thể, 

không đáp ứng 
yêu cầu. 

Đầy đủ nội 
dung theo 

yêu cầu, còn 
một số nhầm 
lẫn trong tính 
toán, một số 

nội dung 
chưa hợp lý. 

Đầy đủ nội 
dung theo yêu 
cầu, trình tự 
tính toán hợp 
lý, tính toán 

chính xác. Kết 
quả tính toán 
và chọn chưa 
có giải thích 
cụ thể, chưa 
thuyết phục. 

Đầy đủ nội 
dung theo yêu 
cầu, tính toán 

chi tiết, rõ ràng, 
logic, trình tự 
tính toán hợp 

lý. Kết quả tính 
toán và chọn có 
sự phân tích, lý 
giải cụ thể, rõ 
ràng và thuyết 

60% 
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Tiêu chí          
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

phục. 

Trình 
bày 

thuyết 
minh 

Không có 
thuyết 

minh hoặc 
thuyết 
minh 
không 

đúng với 
nội dung 
theo yêu 

cầu. 

Trình tự trình 
bày trong 

thuyết minh 
không đúng. 

Nội dung phù 
hợp theo yêu 

cầu. 
Hình vẽ, bảng 
biểu còn nhiều 
mâu thuẩn với 

nội dung. 

Nội dung, 
trình tự trình 
bày thuyết 
minh phù 

hợp theo yêu 
cầu. Trình 

bày còn một 
số lỗi về 

chính tả, kích 
thước, ghi 

chú chưa đầy 
đủ. 

Nội dung phù 
hợp. Trình tự, 
cấu trúc logic, 

rõ ràng đáp 
ứng yêu cầu. 

Hình ảnh, 
bảng biểu rõ 
ràng, logic, 
ghi chú phù 

hợp. Thể hiện 
kỹ năng soạn 
thảo văn bản 
còn hạn chế. 

Nội dung phù 
hợp. Trình tự, 
cấu trúc logic, 

rõ ràng đáp ứng 
yêu cầu. Hình 
ảnh, bảng biểu 
rõ ràng, logic, 
ghi chú phù 

hợp. Thể hiện 
việc sử dụng 

thành thạo máy 
tính trong trình 

bày báo cáo. 

20% 

Bản vẽ 
kỹ thuật 
và hình 

ảnh 

Không có 
hoặc thiếu 

bản 
vẽ/hình 
ảnh, bản 
vẽ/hình 

ảnh không 
đúng nội 
dung theo 
quy định 

Đầy đủ số 
lượng bản 

vẽ/hình ảnh 
với nội dung 

theo đúng quy 
định. Kích 

thước, ghi chú 
trên bản 

vẽ/hình ảnh 
không được thể 
hiện hoặc thể 
hiện không rõ 

ràng, thiếu một 
số phần trên 

các bản 
vẽ/hình ảnh 

Đầy đủ bản 
vẽ với nội 
dung theo 
đúng quy 
định. Kích 
thước, ghi 

chú trên bản 
vẽ đầy đủ, rõ 

ràng. Còn 
một số lỗi về 
trình bày (sai 
chính tả, nét 

vẽ). 

Đầy đủ bản vẽ 
với nội dung 

theo đúng quy 
định. Sắp xếp 
các phần trên 
bản vẽ hợp lý. 

Kích thước, 
ghi chú đầy 
đủ, rõ ràng. 

Đầy đủ bản vẽ 
với nội dung 

theo đúng quy 
định. Sắp xếp 
các phần trên 
bản vẽ hợp lý. 

Kích thước, ghi 
chú đầy đủ, rõ 
ràng. Thể hiện 
việc sử dụng 

thành thạo công 
cụ vẽ trên máy 
tính, có thể ứng 

dụng trong 
công trình xây 
dựng thực tế. 

20% 

 
  



604 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

(55) Học phần: Thực tập tổng hợp kỹ thuật xây dựng (0,4) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07015 1.2. Tên học phần: Thực tập tổng hợp kỹ thuật 
xây dựng 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Internship 

1.5. Số tín chỉ:  4 tín chỉ (0/180/220) 

1.6. Phân bố thời gian  8 tuần 

- Lý thuyết:     –  
- Thực hành: 180 tiết  
- Tự học:  220 tiết  

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Đỗ Lê Bình 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E07014) Thực tập công nhân 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn, thực tế của các dạng công trình dân 
dụng – công nghiệp đã và đang thi công, các hồ sơ thiết kế và quản lý các dự án, kỹ thuật 
thi công và tổ chức thi công. Sinh viên được phân công đến các công ty, công trường xây 
dựng đang thi công để thực tập. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Kiến thức về các quy chuẩn, tiêu chuẩn, đọc hiểu bản vẽ, hiểu về tình trạng địa chất tại 
công trình, các loại vật liệu, trang thiết bị, máy xây dựng sử dụng trong từng hạng mục cụ 
thể, hiểu về các biện pháp thi công, tổ chức thi công, báo cáo tiến độ thi công, đánh giá, 
nghiệm thu, thanh quyết toán công trình ... 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Khả năng giải quyết các vấn đề trong chuyên môn từ thiết kế đến thi công, quản lý dự án, 
tổ chức thi công, các công trình dân dụng và công nghiệp. 
- Khả năng thi công và giám sát công trình xây dựng. 
- Khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế để thi công công trình xây dựng đạt hiệu quả 
cao. 
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- 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. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Thực tập tổng hợp kỹ thuật xây dựng” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 

CLO1 Trình bày được các loại vật liệu, trang thiết bị máy móc, các biện pháp kỹ 
thuật thi công, tổ chức thi công công trình. 

CLO2 Phân tích các thao tác thực hiện trên công trình; liệt kê và ghi nhận các hồ sơ, 
báo cáo tiến độ, chất lượng công trình. 

Kỹ năng 
CLO3 Thông thạo quá trình tổ chức quản lý nhân vật lực và sử dụng máy móc, 

trang thiết bị trong công trình. 

CLO4 Thực hiện được các công tác trong quá trình thi công, biện pháp thi công, tổ 
chức và quản lý thi công. 

CLO5 Có khả năng thuyết trình, lập luận và giải thích các vấn đề kỹ thuật tại công 
trình. 

CLO6 Có khả năng đọc hiểu bản vẽ, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và biện pháp 
kỹ thuật thi công công trình. 

Thái độ 

CLO7 Học tập siêng năng, biết lắng nghe, quan sát có trách nhiệm với công việc 
được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 
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PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I  I I I         

CLO2    I  I           

CLO3    I  R I R         

CLO4    R  R R  I R    I   

CLO5    R  M R  R R I   R   

CLO6    R  M M   M R   A   

CLO7               R R 

Tổng 
hợp    R  M M R R M R   A R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

20% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 

100% X CLO7 
Điểm danh mỗi buổi thực 

tập 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

30% 
A2.1. Đánh giá báo 
cáo thường xuyên (bài 
tập) 

100% X 
CLO1 

– 
CLO4 

Sinh viên làm báo cáo hàng 
tuần 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 50% 

A3.1 Đánh giá báo cáo 
và thuyết trình 100% X 

CLO1 
– 

CLO7 

Sinh viên làm bài báo cáo 
nộp về khoa, báo cáo thuyết 

trình trước khoa. 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

CĐR 
của 

Liên 
quan 

Phương 
pháp 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
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(LT/ 
TH/ 
TT) 

bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

đến 
CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

giảng dạy 
đạt CĐR 

giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Nghiên cứu tài liệu 
và bản vẽ công trình  
1.1. Tìm hiểu về các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn hiện hành trong thiết 
kế và thi công xây dựng, các hồ 
sơ, tài liệu liên quan. 
1.2. 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. 

0/ 
22,5/ 
27,5 

 

CLO2 
CLO6 

 

PLO4 
PLO6 
PLO7 

PLO10 
PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Giải 
thích cụ 
thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận các 
tình huống 
có thể gặp 
tại công 
trình. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Nghiên cứu 
hồ sơ, bản vẽ. 
– Công trình: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định, quan sát, 
ghi chép. 
+ Tìm hiểu các 
loại bản vẽ, liên 
hệ thực tế. 
+ Làm báo cáo 
hàng tuần, ghi 
chép nhật ký. 

+ A1.1 

2 

Chương 2: Tìm hiểu tình trạng 
đất nền, địa chất công trình 
được xây dựng 
2.1. Tình trạng đất, nền, địa chất 
nơi tiến hành xây dựng công 
trình 
2.2. Các giải pháp xử lý nền 
móng công trình 
2.3. Giải thích lý do chọn giải 
pháp xử lý nền của đơn vị thi 
công 

0/ 
22,5/ 
27,5 

 

CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO6 
PLO7 
PLO8 

PLO10 
PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Giải 
thích cụ 
thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua thảo 
luận về địa 
chất, giải 
pháp nền 
móng công 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại kiến 
thức cơ học đất, 
nền móng. 
– Công trình: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định, quan sát, 
ghi chép. 
+ Tìm hiểu các 
loại nền đất, địa 
chất, giải pháp 
nền móng. 
+ Làm báo cáo 
hàng tuần, ghi 
chép nhật ký. 

+ A1.1 
+ A2.1 
Đánh 
giá báo 
cáo 
thường 
xuyên 
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trình. 

3 

Chương 3: Nghiên cứu các loại 
vật liệu và thiết bị sử dụng cho 
công trình 
3.1. Các loại vật liệu sử dụng cho 
từng hạng mục cụ thể, số lượng 
(xi- măng, gạch, đá, cát, thép...). 
3.2. Nhận dạng được các loại 
thiết bị, dụng cụ được sử dụng 
trong công trình. 
3.3. Cách sử dụng, vận hành các 
trang thiết bị, máy móc trên công 
trình. 
3.4. Quá trình lắp dựng và tháo 
dỡ các loại giàn giáo, ống thép... 

0/ 
22,5/ 
27,5 

 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO6 
PLO7 
PLO8 

PLO10 
PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Giải 
thích cụ 
thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận về các 
loại vật 
liệu, địa 
điểm tập 
kết vật 
liệu. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Nghiên cứu 
trước các loại 
vật liệu.  
– Công trình: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định, quan sát, 
ghi chép. 
+ Kế hoạch 
cung cấp máy 
thi công, trạm 
trộn bê tông và 
cách sử dụng 
trang thiết bị, 
máy móc, lắp 
dựng – tháo dỡ 
dàn giáo, vệ 
sinh môi trường. 
+ Làm báo cáo 
hàng tuần, ghi 
chép nhật ký. 

+ A1.1 

4 

Chương 4: Nghiên cứu các vấn 
đề về quy trình thiết kế kỹ thuật 
4.1. Trình tự và nội dung lập hồ 
sơ Thiết kế kỹ thuật một công 
trình 
4.2. Trình tự và nội dung lập hồ 
sơ thiết kế thi công tổng thể một 
công trình 
4.3. Nghiên cứu, trình bày các 
bản vẽ, văn bản kỹ thuật 
4.4. Các công việc liên quan đến 
quy trình thiết kế kỹ thuật 

0/ 
22,5/ 
27,5 

 

CLO2 
CLO6 

 

PLO4 
PLO6 
PLO7 

PLO10 
PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Giải 
thích cụ 
thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận về các 
thiết bị sử 
dụng tại 
công trình. 
– Tự học: 
+ Nghiên 
cứu trả lời 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn tập kiến 
thức chuyên 
ngành môn Kỹ 
thuật thi công. 
– Công trình: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định, quan sát, 
ghi chép. 
+ Kế hoạch 
cung cấp máy 
thi công, trạm 
trộn bê tông và 
cách sử dụng 
trang thiết bị, 

+ A1.1 
+ A2.1 
Đánh 
giá báo 
cáo 
thường 
xuyên 
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câu hỏi của 
người 
hướng dẫn 

máy móc, lắp 
dựng – tháo dỡ 
dàn giáo, vệ 
sinh môi trường. 
+ Làm báo cáo 
hàng tuần, ghi 
chép nhật ký. 

5 

Chương 5: Biện pháp tổ chức 
thi công công trình 
5.1. Phương pháp và hình thức bố 
trí công trường, hình thức đội sản 
xuất. 
5.2. Trình tự và nội dung lập hồ 
sơ thiết kế kỹ thuật thi công và tổ 
chức thi công một công trình 
5.3. Trình tự thi công các hạng 
mục công trình và biện pháp đảm 
bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng 
chất lượng. 
5.4. Nội dung, yêu cầu hồ sơ 
hoàn công. 
5.5. Hình thức tổ chức của công 
ty xây dựng, ban quản lý công 
trình, cách quản lý sản xuất, quản 
lý hồ sơ. 
5.6. Các biện pháp tổ chức hoặc 
quản lý theo dõi chất lượng, khối 
lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh 
môi trường. 
5.7. Tiêu chuẩn quy trình thi 
công hiện nay và các yêu cầu đối 
với một kỹ sư giám sát. 

0/ 
22,5/ 
27,5 

 

CLO3
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO6 
PLO7 
PLO8 
PLO9 

PLO10 
PLO11 
PLO14  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Giải 
thích cụ 
thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua thảo 
luận tại 
công trình.  
– Tự học: 
+ Nghiên 
cứu trả lời 
câu hỏi của 
người 
hướng dẫn 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn tập kiến 
thức chuyên 
ngành môn Kỹ 
thuật thi công. 
– Công trình: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định, quan sát, 
ghi chép. 
+ Công tác lập 
phương án, biện 
pháp thi công, 
tổ chức, hồ sơ 
trong và sau quá 
trình thi công. 
+ Phân tích các 
công việc trong 
từng công tác, 
kỹ thuật thi 
công, tổ chức và 
quản lý thi 
công. 
+ Công tác lập 
tổng mặt bằng, 
bố trí nhân vật 
lực, lán trại, 
điểm tập kết vật 
liệu. 

+ A1.1 
+ A2.1 
Đánh 
giá báo 
cáo 
thường 
xuyên 

6 

Chương 6: Các biện pháp thi 
công công trình 
6.1. Thi công móng: Giác móng, 
đào móng, đập phá đầu cọc, sản 

0/ 
22,5/ 
27,5 

 

CLO3
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO6 
PLO7 
PLO8 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Giải 
thích cụ 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn tập kiến 
thức chuyên 

+ A1.1 
+ A2.1 
Đánh 
giá báo 
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xuất lắp dựng thép, gia công lắp 
dựng ván khuôn, đổ bê tông 
móng và tháo dỡ ván khuôn. 
6.2. 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, chiếu sáng, biện 
pháp tránh nước trong tầng 
hầm… 
6.3. Thi công đà kiềng: Sản xuất 
lắp dựng cốt thép, gia công lắp 
dựng ván khuôn, đổ bê tông và 
tháo dỡ ván khuôn. 
6.4. Thi công cột: Sản xuất lắp 
dựng cốt thép, gia công lắp dựng 
ván khuôn, đổ bê tông và tháo dỡ 
ván khuôn. 
6.5. Thi công vì kèo bê tông cốt 
thép: Sản xuất lắp dựng cốt thép, 
gia công lắp dựng ván khuôn và 
đổ bê tông. 
6.6. Công tác xây, trát. 
6.7. Sản xuất, lắp đặt các cấu 
kiện đúc sẵn (Nếu có). 
6.8. Sản xuất, lắp dựng các cấu 
kiện thép hình. 
6.9. Công tác làm mái. 
6.10. Thi công khu vực vệ sinh 
như: Xây bể tự hoại, lắp đặt bệ 
xí,… 
6.11. Công tác sơn, bê, lát gạch, 
hoàn thiện. 

PLO9 
PLO10 
PLO11 
PLO14  

thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua thảo 
luận tại 
công trình.  
– Tự học: 
+ Nghiên 
cứu trả lời 
câu hỏi của 
người 
hướng dẫn 

ngành môn Kỹ 
thuật thi công. 
– Công trình: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định, quan sát, 
ghi chép. 
+ Công tác lập 
phương án, biện 
pháp thi công. 
+ Phân tích các 
công việc trong 
từng công tác, 
kỹ thuật thi 
công, tìm hiểu 
các sai phạm 
thường gặp của 
công nhân trên 
công trường 
(công tác cốp 
pha; công tác 
cốt thép; công 
tác xây, trát, lát, 
ốp; công tác 
sơn, công tác 
lắp đặt...). 
+ Làm báo cáo 
hàng tuần, ghi 
chép nhật ký. 

cáo 
thường 
xuyên 

7 

Chương 7: Quản lý thi công 
công trình 
7.1. Công tác an ninh trật tự công 
trình: các biện pháp bảo vệ công 
trình được áp dụng tại đơn vị 

0/ 
22,5/ 
27,5 

 

CLO1
CLO2 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO6 
PLO7 
PLO8 

PLO10 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Giải 
thích cụ 
thể. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn tập kiến 
thức chuyên 
ngành môn Kỹ 

+ A1.1 
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thực tập. 
7.2. Tổ chức thi công công trình 
và theo dõi tiến độ thực hiện 
công trình. 
7.3. Phương thức quản lý và cung 
cấp vật tư phục vụ cho công 
trình. 
7.4. 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. 
7.5. Công tác vệ sinh lao động và 
bảo vệ môi trường tại đơn vị xây 
dựng. 
7.6. Công tác ghi nhật ký thi 
công công trình. 

PLO11 – Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận nhóm. 
– Tự học: 
+ Nghiên 
cứu trả lời 
câu hỏi của 
người 
hướng dẫn 

thuật thi công. 
– Công trình: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định, quan sát, 
ghi chép. 
+ Làm báo cáo 
hàng tuần, ghi 
chép nhật ký. 

8 

Chương 8: Báo cáo kết quả thực 
tập tổng hợp 
8.1. Công tác chuẩn bị 
8.2. Nội dung quá trình thực tập 
8.3. So sánh kiến thức thu thập từ 
nhà trường và thực tế 
8.4. Bài học kinh nghiệm qua đợt 
thực tập 

0/ 
22,5/ 
27,5 

 

CLO1
CLO2 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO6 
PLO7 
PLO8 

PLO10 
PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Giải 
thích cụ 
thể 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận nhóm 
– Tự học: 
+ Nghiên 
cứu trả lời 
câu hỏi của 
người 
hướng dẫn 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn tập kiến 
thức. 
– Tại lớp: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định, quan sát, 
ghi chép. 
+ Làm báo cáo 
hàng tuần, ghi 
chép nhật ký. 

+ A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Đỗ Lê Bình, Nguyễn 2020 Tập bài giảng An toàn lao Thư viện ĐHKG 
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Thị Hoàng Hoa động 

2 Đoàn Trúc Thy 2019 
Tập bài giảng Kỹ thuật thi 

công Thư viện ĐHKG 

3 

Bùi Mạnh Hùng, Lê 
Thanh Huấn, Nguyễn Bá 
Kế, Nguyễn Tiến 
Chương, Nguyễn Hữu 
Nhân 

2017 
Giám sát thi công và nghiệm 

thu công trình xây dựng – 
Phần xây dựng 

NXB Xây dựng 

4 
Bùi Mạnh Hùng, Đào 
Đức Toàn 2017 

Giám sát thi công và nghiệm 
thu công trình xây dựng – 

Phần lắp đặt 
NXB Xây dựng 

5 
Bùi Mạnh Hùng, Đào 
Tùng Bách 2013 

Nghiệp vụ chỉ huy trưởng 
công trình NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
Bùi Mạnh Hùng, Huỳnh 
Hàn Phong 2019 

Quản lý chất lượng công trình 
xây dựng NXB Xây dựng 

2 Ngô Quang Tường 2006 
Hỏi và đáp về các vấn đề kỹ 

thuật thi công xây dựng 
NXB ĐHQG 

TP.HCM 

3 Ngô Quang Tường 2006 
Hỏi và đáp về các vấn đề tổ 

chức thi công xây dựng 
NXB ĐHQG 

TP.HCM 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

2 
Mạng thông tin về vật liệu 
xây dựng Việt Nam (vật 
liệu bê tông) 

https://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-ket-
cau/be-tong-204 

2020 

3 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

4 Tạp chí xây dựng Việt Nam http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí 

nghiệm, xưởng, 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 
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cơ sở thực hành Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng 

 

1 

Công trình xây 
dựng 

Thước đo; giày - nón bảo hộ; 
quần áo bảo hộ lao động 

– Chương 1 

2 – Chương 2 

3 – Chương 3 

4 – Chương 4 

5 – Chương 5 

6 – Chương 6 

7 – Chương 7 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy đủ, 
rất chuyên cần 

(100%). 
50% 

Đóng  
góp tại 

lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến tại 
lớp. Phát 

biểu ít khi có 
hiệu quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 

liên quan đến 
bài học. Các 
đóng góp cho 

bài học là 
hiệu quả. 

Tham gia tích 
cực các hoạt 
động tại lớp: 

phát biểu, trao 
đổi ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các đóng 
góp rất hiệu 

quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số 

lượng bài 
tập được 

giao. Chưa 
đúng thời 
gian quy 

Nộp bài tập đầy 
đủ (100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 

chưa đúng thời 
gian quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 

số lượng 
được giao). 
Hầu hết bài 

tập nộp  đúng 
thời gian  quy 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

50% 
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định. định. định. 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập 
trình bày 
lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày 
(font chữ, 
cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập không 
phù hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn  
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp. 
Còn một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi chính 
tả, nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng, phù 
hợp.  Ghi 
chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  chữ,  
giãn dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng,  khoa 
học. Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung 
bài tập 
không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa hợp 
lý. Còn một số 
sai sót trong 
tính toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi tiết 
và rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3. Rubric 3: Đánh giá báo cáo (Written Report)  

Tiêu chí          
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung đồ 

án 

Không có 
hoặc nội 

dung 
được 

trình bày 
trong báo 

cáo 
không 

phù hợp 
với yêu 

Nội dung trình 
bày trong báo 

cáo đầy đủ theo 
yêu cầu. 

Tính toán sai, 
không cụ thể, 

không đáp ứng 
yêu cầu. 

Đầy đủ nội 
dung theo 

yêu cầu, còn 
một số nhầm 
lẫn trong tính 
toán, một số 

nội dung 
chưa hợp lý. 

Đầy đủ nội 
dung theo 

yêu cầu, trình 
tự tính toán 
hợp lý, tính 
toán chính 

xác. Kết quả 
tính toán và 

chọn chưa có 
giải thích cụ 

Đầy đủ nội dung 
theo yêu cầu, tính 

toán chi tiết, rõ 
ràng, logic, trình 
tự tính toán hợp 
lý. Kết quả tính 
toán và chọn có 
sự phân tích, lý 
giải cụ thể, rõ 
ràng và thuyết 

60% 
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Tiêu chí          
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

cầu thể, chưa 
thuyết phục. 

phục. 

Trình 
bày 

thuyết 
minh 

Không có 
thuyết 
minh 
hoặc 

thuyết 
minh 
không 

đúng với 
nội dung 
theo yêu 

cầu. 

Trình tự trình 
bày trong thuyết 

minh không 
đúng. Nội dung 

phù hợp theo 
yêu cầu. 

Hình vẽ, bảng 
biểu còn nhiều 
mâu thuẩn với 

nội dung. 

Nội dung, 
trình tự trình 
bày thuyết 
minh phù 

hợp theo yêu 
cầu. Trình 

bày còn một 
số lỗi về 

chính tả, kích 
thước, ghi 

chú chưa đầy 
đủ. 

Nội dung phù 
hợp. Trình tự, 

cấu trúc 
logic, rõ ràng 
đáp ứng yêu 

cầu. Hình 
ảnh, bảng 

biểu rõ ràng, 
logic, ghi chú 
phù hợp. Thể 
hiện kỹ năng 
soạn thảo văn 
bản còn hạn 

chế. 

Nội dung phù 
hợp. Trình tự, 

cấu trúc logic, rõ 
ràng đáp ứng yêu 

cầu. Hình ảnh, 
bảng biểu rõ 

ràng, logic, ghi 
chú phù hợp. Thể 
hiện việc sử dụng 
thành thạo máy 
tính trong trình 

bày báo cáo. 

20% 

Bản vẽ 
kỹ thuật 
và hình 

ảnh 

Không có 
hoặc 

thiếu bản 
vẽ/hình 
ảnh, bản 
vẽ/hình 

ảnh 
không 

đúng nội 
dung theo 
quy định 

Đầy đủ số lượng 
bản vẽ/hình ảnh 

với nội dung 
theo đúng quy 

định. Kích 
thước, ghi chú 

trên bản vẽ/hình 
ảnh không được 
thể hiện hoặc thể 

hiện không rõ 
ràng, thiếu một 
số phần trên các 
bản vẽ/hình ảnh 

Đầy đủ bản 
vẽ với nội 
dung theo 
đúng quy 
định. Kích 
thước, ghi 

chú trên bản 
vẽ đầy đủ, rõ 

ràng. Còn 
một số lỗi về 
trình bày (sai 
chính tả, nét 

vẽ). 

Đầy đủ bản 
vẽ với nội 
dung theo 
đúng quy 

định. Sắp xếp 
các phần trên 
bản vẽ hợp 

lý. Kích 
thước, ghi 

chú đầy đủ, 
rõ ràng. 

Đầy đủ bản vẽ 
với nội dung theo 

đúng quy định. 
Sắp xếp các phần 
trên bản vẽ hợp 
lý. Kích thước, 
ghi chú đầy đủ, 

rõ ràng. Thể hiện 
việc sử dụng 

thành thạo công 
cụ vẽ trên máy 
tính, có thể ứng 
dụng trong công 
trình xây dựng 

thực tế. 

20% 
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(56) Học phần: Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính (1,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27012 1.2. Tên học phần: Thực hành vẽ xây 
dựng trên máy tính 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Construction 
drawings practice on the computer 

1.5. Số tín chỉ: 02  

1.6. Phân bố thời gian  
- Ly thuyết 15 tiết 
- Thực hành 30 tiết 
- Tự học 90 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

-Giảng viên phụ trách chính:  
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:   

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết:  
-Học phần học trước: - Vẽ xây dựng 

-Học phần song hành:  

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh 
viên trong việc sử dụng phần mềm hỗ trợ vẽ và trình bày bản vẽ Autocad 2007. Ngoài ra 
học phần cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng thể hiện trên giấy các bộ phận trong công 
trình đúng kích thước, đúng tỉ lệ cũng như đúng cấu tạo. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Hiểu được ứng dụng Autocad trong ngành xây dựng. 
- Nhớ được cách thực hiện các lệnh cơ bản trong Autocad 
- Hiểu được cách trình bày bản vẽ hợp lý đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Sử dụng thành thạo các lệnh trong Autocad. 
- Kỹ năng vẽ các hình từ đơn giản đến phức tạp 
- Kỹ năng thể hiện nhiều tỉ lệ trong 1 bản vẽ. 
- Kỹ năng thể hiện các bộ phận kiến trúc và kết cấu của các công trình xây dựng. 
2.2.3. Về thái độ 
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- Tích cực học tập nghiên cứu khoa học. 
- Hứng thú, say mê trong công việc học tập. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 Kiến thức 

CLO1 Cung cấp kiến thức về ứng dụng cũng như cách sử dụng các 
lệnh trong Autocad 

CLO2 Cung cấp kiến thức về trình tự và cách vẽ các loại bản vẽ 
phổ biến trong xây dựng. 

 Kỹ năng  

CLO3 Kỹ năng sử dụng các lệnh vẽ hình và sửa đổi hình. 

CLO4 Kỹ năng vẽ các hình khối từ đơn giản đến phức tạp 

CLO5 Kỹ năng vẽ và in các loại bản vẽ trong xây dựng 

 Thái độ 

CLO6 Thái độ tích cực và khả năng tự học trong học tập. Trung 
thực và có trách nhiệm trong công tác thiết kế. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

CLO8 

CLO9 

CLO10 

CLO11 

CLO12 

CLO13 

CLO14 

CLO15 

CLO16 

CLO1   I I I    I  I R  I   

CLO2   I I I    I  I R  I   

CLO3   I I I    I  I R  I   
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CLO4   I I I    I  I R  I   

CLO5   I I I    I  I R  I   

CLO6               I I 

Tổng 
hợp 

học phần 
  I I I    I  I R  I I I 

 
5. Đánh giá học phần 

a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọn
g số 

Bài đánh 
giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR 

nào ở bảng 
4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Kiểm tra 
chuyên cần. 30% 

A1.1 Tính 
chuyên cần 10% x CLO6 

GV điểm danh 
thường xuyên các 
buổi học. 

A1.2 Bài 
tập cá nhân 10% x 

CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

Đánh giá bài tập 

A2. Kiểm tra 
định kỳ. 20% 

A2. Bài 
kiểm tra 20% x 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

SVđược đánh giá 
thông qua bài 
kiểm tra vẽ lại một 
bản vẽ thực tế. 

A3. Đánh giá 
cuối kỳ. 50% 

A3. Thi 
cuối kỳ 50% x 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

SVđược đánh giá 
thông qua bài 
kiểm tra vẽ lại một 
bản vẽ thực tế. 

b. Chính sách đối với học phần 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 
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Tuầ
n/bu

ổi 

Các nội dung cơ 
bản của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Giới 
thiệu chung về 
Autocad 
1.1 Khởi động 
Autocad 
…… 
1.9 Các phương 
thức truy bắt 
điểm 

3LT 

1.1 Hiểu được 
ứng dụng của 
Autocad trong 
xây dựng 
1.2 Hiểu được 
cách thiết lập 
ban đầu cho 
Autocad 

CLO1 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thực 
hành 
hướng 
dẫn. 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi, thực 
hành. 

A1.1 

2 

Chương 2: Các 
lệnh vẽ 
2.1 Thanh công 
cụ vẽ. 
2.2Các lệnh vẽ 
cơ bản. 

3LT 

2.1 Nhớ được 
cách sử dụng 
các lệnh vẽ. 
2.2 Vận dụng 
thực hành các 
lệnh vẽ. 

CLO1 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thực 
hành 
hướng 
dẫn. 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi, thực 
hành. 

A1.1 

3 

Chương 2: Các 
lệnh vẽ (tt) 
2.2Các lệnh vẽ 
cơ bản. 

3TH 

3.1 Ứng dụng 
các lệnh vẽ để 
vẽ các hình đơn 
giản. 

CLO3 
CLO6 

Thực 
hành 
hướng 
dẫn 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực hành. 

A1.1 

4 

Chương 3: Các 
lệnh hiệu chỉnh 
3.1 Thanh lệnh 
hiệu chỉnh. 
3.2 Các cách 
chọn đối tượng 
3.3 Các lệnh hiệu 
chỉnh 

3LT 

4.1 Nhớ được 
cách sử dụng 
các lệnh hiệu 
chỉnh. 
4.2 Vận dụng 
thực hành các 
lệnh hiệu chỉnh. 

CLO1 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thực 
hành 
hướng 
dẫn. 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi, thực 
hành. 

A1.1 

5 

Chương 3: Các 
lệnh hiệu chỉnh 
(tt) 
3.3 Các lệnh hiệu 

3TH 

5.1 Ứng dụng 
cac lệnh hiệu 
chỉnh để sửa 
đổi bản vẽ. 

CLO3 
CLO4 
CLO6 

Thực 
hành 
hướng 
dẫn 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực hành 

A1.1 
A1.2 
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Tuầ
n/bu

ổi 

Các nội dung cơ 
bản của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
chỉnh 5.2 Kỹ năng vẽ 

các hình phức 
tạp 

6 

Chương 4: Lệnh  
định dạng 
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 
dường kích thước 
Dimension. 

2LT/ 
1TH 

6.1 Nhớ được 
cách tạo Layer, 
tạo text và 
dimension. 
6.2 Vận dụng 
các lệnh để 
định bản vẽ 
đúng tiêu 
chuẩn. 
6.3 Kỹ năng vẽ 
các hình phức 
tạp. 

CLO1 
CLO3 
CLO4 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thực 
hành 
hướng 
dẫn. 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi, thực 
hành. 

A1.1 

7 

Chương 5: Ghi 
chữ, vẽ đường 
kích thước và 
ghi chú bản vẽ 
5.1 Ghi chữ trên 
bản vẽ. 
5.2 Vẽ đường 
kích thước. 
5.3 Vẽ nhiều tỉ lệ 
trong Autocad. 

2LT/
1TH 

7.1 Nhớ được 
cách vẽ nhiều tỉ 
lệ trong 1 bản 
vẽ. 
7.2 Kỹ năng vẽ 
mặt bằng kiến 
trúc. 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thực 
hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực hành 

A1.1 

8 
Bài tập thực 
hành: Vẽ mặt 
bằng kiến trúc. 

3TH 

8.1 Nhớ được 
trình tự cách vẽ 
mặt bằng. 
8.2 Kỹ năng vẽ 
các bản vẽ kiến 

CLO2 
CLO5 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thực 
hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực hành 

A1.1 
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Tuầ
n/bu

ổi 

Các nội dung cơ 
bản của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
trúc. 

9 
Bài tập thực 
hành: Vẽ mặt 
bằng kiến trúc. 

3TH 

9.1 Nhớ được 
trình tự cách vẽ 
mặt bằng. 
9.2 Kỹ năng vẽ 
các bản vẽ kiến 
trúc. 

CLO2 
CLO5 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thực 
hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực hành 

A1.1 

10 
Bài tập thực 
hành: Vẽ chi tiết 
móng điển hình. 

3TH 

10.1 Nhớ được 
trình tự cách vẽ 
mặt bằng. 
10.2 Kỹ năng 
vẽ các bản vẽ 
kết cấu. 

CLO2 
CLO5 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thực 
hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực hành 

 

11 Bài kiểm tra 3TH 

11.1 Đánh giá 
khả năng thành 
thạo các lệnh. 
11.2 Đánh giá 
kỹ năng vẽ. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

 
Làm bài 
kiểm tra. A.2 

12 
Bài tập thực 
hành: Vẽ chi tiết 
dầm điển hình. 

3TH 

12.1 Nhớ được 
trình tự cách vẽ 
chi tiết dầm. 
12.2 Kỹ năng 
vẽ các bản vẽ 
kết cấu. 

CLO2 
CLO5 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thực 
hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực hành 

A1.1 

13 
Bài tập thực 
hành: Vẽ chi tiết 
sàn điển hình. 

3TH 

13.1 Nhớ được 
trình tự cách vẽ 
chi tiết sàn. 
13.2 Kỹ năng 
vẽ các bản vẽ 
kết cấu. 

CLO2 
CLO5 
CLO6 

Thuyết 
trình, 
thực 
hành 
hướng 
dẫn. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực hành 

A1.1 

14 Chương 6: In 2LT/ 14.1 Nhớ được CLO1 Thuyết Trả lời A1.1 
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Tuầ
n/bu

ổi 

Các nội dung cơ 
bản của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
trong Autocad 
6.1 Thiết lập 
trang in. 
6.2 Tạo file pdf 
trên máy in ảo 

1TH các kiến thức 
trong in ấn. 
14.2 Kỹ năng 
tạo máy in ảo 
trong Autocad 

CLO5 
CLO6 

trình, 
thực 
hành 
hướng 
dẫn. 

câu hỏi, 
thực hành 

15 
Ôn tập, vẽ tổng 
hợp 3TH 

15.1 Nhớ được 
các lệnh 
Autocad hay 
dùng. 
15.2 Nhớ được 
trình tự vẽ hợp 
lý. 
15.3 Kỹ năng 
vẽ các loại bản 
vẽ. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

Thuyết 
trình. 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực hành 

A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Trần Tuấn Huy 2019 
Tập bài giảng: Thực hành 
vẽ xây dựng trên máy tính 

Trường Đh Kiên 
Giang. 

2 Vũ Mạnh Hùng 2013 
Sổ tay thực hành kết cấu 

công trình NXB Xây dựng 

3  2012 
TCVN 5572-2012 “Kết cấu 
bê tông và bê tông cốt thép 

– Bản vẽ thi công” 
NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
PGS.TS Nguyễn 

Hữu Lộc 2007 
Sử dụng Autocad 2007, tập 

1, cơ sở thiết kế 2 chiều 
NXB Tổng hợp, tp 

HCM 
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2 
Mai Hoàng Long, 
Trần Thanh Hiếu 

2016 Giáo trình Autocad 2D 2015 NXB xây dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

2    

3    
….

.    

n    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường D 
Máy tính để bàn, phần mềm 

Autocad 2007 1 Chương 1 

2 Giảng đường D 
Máy tính để bàn, phần mềm 

Autocad 2007 1 Chương 2 

3 Giảng đường D 
Máy tính để bàn, phần mềm 

Autocad 2007 1 Chương 3 

4 Giảng đường D 
Máy tính để bàn, phần mềm 

Autocad 2007 1 Chương 4 

5 Giảng đường D 
Máy tính để bàn, phần mềm 

Autocad 2007 1 Chương 5,6 

9. Holistic Rubric đánh giá 
Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không  đi  
học 

(<30%). 

Đi  học   
không  

chuyên  cần 
(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi  học đầy 
đủ,  rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 
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Đóng  
góp tại 

lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia 

phát biểu, 
đóng gớp 

cho bài học 
tại lớp. Đóng 

góp không 
hiệu quả. 

Thỉnh 
thoảng tham 

gia phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 
biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động 

tại lớp: phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp rất hiệu 
quả. 

50% 

Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC 

F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 
tập. 

Nộp bài tập 
70% số 
lượng bài  tập  
được  giao.  
Chưa đúng 
thời gian quy 
định. 
 
 

Nộp  bài  
tập  đầy  đủ  
(100%  số 
lượng được 
giao). Một 
số bài tập 
nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 
định 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 
bài tập  nộp  
đúng  thời  
gian  quy 
định. 

Nộp bài 
tập đầy đủ 
(100% số 
lượng 
được  
giao). 
Đúng  thời  
gian  quy 
định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập 

Bài  tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày 
(font chữ, cỡ 
chữ, giản 
dòng). Hình 
vẽ, bảng biểu 
sử dụng  
trong  bài  tập  
không phù 
hợp 

Bài tập trình 
bày đúng 
yêu cầu 
(font  chữ,  
cỡ  chữ,  
giản  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, 
đúng  yêu  cầu  
(font  chữ,  cỡ 
chữ, giản 
dòng). Hình 
vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ 
ràng,  phù 
hợp.  Ghi  

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy 
đủ, đúng 
yêu  cầu  
(font  chữ,  
cỡ  chữ,  
giản 
dòng), 
logic Hình 
vẽ, bảng 
biểu sử 
dụng trong 

25% 
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Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC 

F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn 
ghi chú, 
kích thước) 

chú,  giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

bài  tập rõ 
ràng,  khoa 
học. Ghi 
chú, giải 
thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 
tập 

Nội dung bài 
tập không 
đầy đủ, một 
số không 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, đúng với 
yêu  cầu  
nhiệm  vụ  
nhưng  chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai 
sót trong 
tính toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý,  đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

Rubric 3: Bài kiểm tra và bài thi 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết sẵn 
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(57) Học phần: Tin học ứng dụng trong xây dựng (1,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27013 1.2. Tên học phần: Tin học ứng dụng 
trong xây dựng 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Application of 
information technology in construction 

1.5. Số tín chỉ: 02  

1.6. Phân bố thời gian  
- Lỹ thuyết 15 tiết  
- Thực hành 30 tiết 
- Tự học 90 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: Trần Tuấn 
Huy 

 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:   

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: - Kết cấu bê tông cốt thép 1 
- Kết cấu thép 1 

- Học phần song hành: Không 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần Tin học ứng dụng trong xây dựng cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên 
trong việc sử dụng phần mềm chuyên ngành thiết kế kết cấu ETABS. Ngoài ra học phần 
cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng phân tích và mô phỏng những hệ kết cấu phổ biến 
bằng phần mềm chuyên dụng. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Hiểu được các ứng dụng của phần mềm mô phỏng tính toán kết cấu. 
- Sử dụng được các công cụ trong phần mềm để mô phỏng các kết cấu nhà thấp tầng, nhà 
cao tầng, kết cấu thép. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ trong phần mềm. 
- Kỹ năng mô phỏng nhà thấp tầng bằng phần mềm. 
- Kỹ năng mô phỏng nhà cao tầng bằng phần mềm. 
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- Kỹ năng mô phỏng kết cấu thép bằng phần mềm. 
2.2.3. Về thái độ 
- Tích cực học tập nghiên cứu khoa học. 
- Hứng thú, say mê trong công việc học tập. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Tin học ứng dụng trong xây dựng” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

 Kiến thức 

CLO 1 Cung cấp kiến thức về giao diện và các thao tác cơ bản trong 
phần mềm Etabs. 

CLO 2 Cung cấp kiến thức về cần thiết về nhà thấp tầng, cao tầng 
và kết cấu thép. 

 Kỹ năng 

CLO 3 Kỹ năng mô hình hóa công trình thấp tầng bằng Etabs. 

CLO 4 Kỹ năng mô hình hóa công trình thấp tầng bằng Etabs. 

CLO 5 Kỹ năng mô hình hóa công trình thép bằng Etabs. 

 Thái độ 

CLO 6 Thái độ tích cực và khả năng tự học trong học tập 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
 I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
 R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 

PLO1 

PLO2 

PLO3 

PLO4 

PLO5 

PLO6 

PLO7 

PLO8 

PLO9 

PLO10 

PLO11 

PLO12 

PLO13 

PLO14 

PLO15 

PLO16 

CLO1   I I I    I  I R  I   

CLO2   I I I    I  I R  I   
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CLO3   I I I    I  I R  I   

CLO4   I I I    I  I R  I   

CLO5   I I I    I  I R  I   

CLO6               I I 

Tổng 
hợp 

học phần 
  I I I    I  I R  I I I 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọn
g số 

Bài đánh 
giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR 

nào ở 
bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Kiểm tra 
chuyên cần. 

30% 

A1.1 Tính 
chuyên 
cần 

10% x CLO6 
GV điểm danh 
thường xuyên các 
buổi học. 

A1.2 Bài 
tập cá 
nhân 

20% x 

CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập 
cho sinh viên. Sinh 
viên tự nghiên cứu 
tài liệu và nộp lại 
vào  thời gian cuối 
học phần. 

A2. Kiểm tra 
định kỳ. 20% 

A2. Bài 
kiểm tra 20% x 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

SV được đánh giá 
thông qua việc mô 
phỏng một công 
trình đơn giản. 

A3. Đánh giá 
cuối kỳ. 

50% 
A3. Thi 
cuối kỳ 

50% x 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

SV được đánh giá 
thông qua việc mô 
phỏng một công 
trình đơn giản. 

b. Chính sách đối với học phần 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 
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Tuầ
n/bu

ổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động 

học của 
SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Tổng quan 
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. 

2LT/ 
1TH 

1.1 Hiểu 
được ứng 
dụng của 
phần mềm 
mô phỏng 
tính toán kết 
cấu. 
1.2 Sử dụng 
được một số 
chức năng 
cơ bản 

CLO1 
CLO6 

Thuyết 
trình, sử 
dụng 
projector 
để hướng 
dẫn 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi, thực 
hành. 

A1.1 

2 

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

2LT/ 
1TH 

2.1 Sử dụng 
các công cụ 
của Etabs. 
2.2 Mô 
phỏng một 
kết cấu đơn 
giản 

CLO1 
CLO6 

Thuyết 
trình 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi, thực 
hành. 

A1.1 

3 

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

1LT/ 
2TH 

3.1 Sử dụng 
các công cụ 
của Etabs. 
3.2 Mô 
phỏng một 
kết cấu đơn 
giản 

CLO1 
CLO6 

Thực 
hành 
hướng 
dẫn 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

 

4 Chương 3: Thiết kế 1LT/ 4.1 Hiểu CLO1 Thuyết Lắng A1.1 
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Tuầ
n/bu

ổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động 

học của 
SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
kết cấu nhà thấp tầng 
bằng phần mềm 
Etabs. 
3.1 Tải trọng tác dụng 
lên công trình thấp 
tầng. 
3.2 Mô hình hóa kết 
cấu. 

2TH được các 
loại tải trọng 
tác dụng. 
4.2 Hiểu 
được cách 
mô phỏng 
kết cấu nhà 
thấp tầng. 
4.3 Kỹ năng 
mô phỏng 
được nhà 
thấp tầng. 

CLO2 
CLO3 

trình nghe, trả 
lời câu 
hỏi, thực 
hành. 

5 

Chương 3: Thiết kế 
kết cấu nhà thấp tầng 
bằng phần mềm 
Etabs. 
3.2 Mô hình hóa kết 
cấu. 

1LT/ 
2TH 

4.2 Hiểu 
được cách 
mô phỏng 
kết cấu nhà 
thấp tầng. 
4.3 Kỹ năng 
mô phỏng 
được nhà 
thấp tầng. 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

Thực 
hành 
hướng 
dẫn 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 

6 

Chương 3: Thiết kế 
kết cấu nhà thấp tầng 
bằng phần mềm 
Etabs. 
3.2 Mô hình hóa kết 
cấu. 

3TH 

6.2 Hiểu 
được cách 
mô phỏng 
kết cấu nhà 
thấp tầng. 
6.3 Kỹ năng 
mô phỏng 
được nhà 
thấp tầng. 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

Thuyết 
trình 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi, thực 
hành. 

A1.1 

7 Chương 4: Thiết kế 
kết cấu nhà cao tầng 

2LT/ 
1TH 

7.1 Hiểu 
được các 

CLO2 
CLO4 

Thực 
hành 

Trả lời 
câu hỏi, 

A1.1 
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Tuầ
n/bu

ổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động 

học của 
SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
bằng phần mềm 
Etabs. 
4.1 Tải trọng tác dụng 
lên công trình cao 
tầng. 
4.2 Mô hình hóa kết 
cấu. 

loại tải trọng 
tác dụng. 
7.2 Hiểu 
được cách 
mô phỏng 
kết cấu nhà 
cao tầng. 
7.3 Kỹ năng 
mô phỏng 
được nhà 
cao tầng. 

CLO6 hướng 
dẫn 

thực 
hành 

8 

Chương 4: Thiết kế 
kết cấu nhà cao tầng 
bằng phần mềm 
Etabs. 
4.1 Tải trọng tác dụng 
lên công trình cao 
tầng. 
4.2 Mô hình hóa kết 
cấu. 

1LT/ 
2TH 

8.1 Hiểu 
được các 
loại tải trọng 
tác dụng. 
8.2 Hiểu 
được cách 
mô phỏng 
kết cấu nhà 
cao tầng. 
8.3 Kỹ năng 
mô phỏng 
được nhà 
cao tầng. 

CLO2 
CLO4 
CLO6 

Thực 
hành 
hướng 
dẫn 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 

9 

Chương 4: Thiết kế 
kết cấu nhà cao tầng 
bằng phần mềm 
Etabs. 
4.2 Mô hình hóa kết 
cấu. 
4.3 Xử lý kết quả tính 
toán. 

1LT/ 
2TH 

9.1 Hiểu 
được cách 
mô phỏng 
kết cấu nhà 
cao tầng. 
9.2 Kỹ năng 
mô phỏng 
được nhà 

CLO2 
CLO4 
CLO6 

Thực 
hành 
hướng 
dẫn 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 
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Tuầ
n/bu

ổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động 

học của 
SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
cao tầng. 

10 

Chương 4: Thiết kế 
kết cấu nhà cao tầng 
bằng phần mềm 
Etabs. 
4.2 Mô hình hóa kết 
cấu. 
4.3 Xử lý kết quả tính 
toán. 

1LT/ 
2TH 

10.1 Hiểu 
được cách 
mô phỏng 
kết cấu nhà 
cao tầng. 
10.2 Kỹ 
năng mô 
phỏng được 
nhà cao tầng. 

CLO2 
CLO4 
CLO6 

Thực 
hành 
hướng 
dẫn 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 
A1.2 

11 

Chương 4: Thiết kế 
kết cấu nhà cao tầng 
bằng phần mềm 
Etabs. 
4.2 Mô hình hóa kết 
cấu. 
4.3 Xử lý kết quả tính 
toán. 

3TH 

11.1 Hiểu 
được cách 
mô phỏng 
kết cấu nhà 
cao tầng. 
11.2 Kỹ 
năng mô 
phỏng được 
nhà cao tầng. 

CLO2 
CLO4 
CLO6 

Thực 
hành 
hướng 
dẫn 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 
A2 

12 

Chương 5: Thiết kế 
công trình thép bằng 
phần mềm Etabs 
5.1 Các loại kết cấu 
thép thường gặp. 
5.2 Thực hiện mô hình 
hóa kết cấu. 

1LT/ 
2TH 

12.1 Phân 
biệt được 
các loại kết 
cấu thép 
thường gặp. 
12.2 Hiểu 
được cách 
mô phỏng 
kết cấu thép. 
12.3 Kỹ 
năng mô 
phỏng kết 
cấu thép  

CLO2 
CLO5 
CLO6 

Thực 
hành 
hướng 
dẫn 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 
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Tuầ
n/bu

ổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động 

học của 
SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

13 

Chương 5: Thiết kế 
công trình thép bằng 
phần mềm Etabs 
5.2 Thực hiện mô hình 
hóa kết cấu. 

1LT/ 
2TH 

13.1 Hiểu 
được cách 
mô phỏng 
kết cấu thép. 
13.2 Kỹ 
năng mô 
phỏng kết 
cấu thép 

CLO2 
CLO5 
CLO6 

Thực 
hành 
hướng 
dẫn 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 

14 

Chương 5: Thiết kế 
công trình thép bằng 
phần mềm Etabs 
5.2 Thực hiện mô hình 
hóa kết cấu. 
5.3 Xử lý kết quả. 

1LT/ 
2TH 

14.1 Hiểu 
được cách 
mô phỏng 
kết cấu thép. 
14.2 Kỹ 
năng mô 
phỏng kết 
cấu thép 

CLO2 
CLO5 
CLO6 

Thực 
hành 
hướng 
dẫn 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 

15 Ôn tập 3TH  
CLO3 
CLO4 
CLO5 

Thực 
hành 
hướng 
dẫn 

Trả lời 
câu hỏi, 
thực 
hành 

A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Trần Tuấn Huy  
Tập bài giảng: Tin học ứng 

dụng trong xây dựng 
Trường ĐH Kiên 

Giang 

2 Vũ Mạnh Hùng 2013 
Sổ tay thực hành kết cấu 

công trình NXB Xây dựng 

3  2018 TCVN 5574:2018 “Kết cấu 
bê tông và bê tông cốt thép 

NXB Xây dựng 
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– Tiêu chuẩn thiết kế” 

4  1995 
TCVN 2737-1995 “Tải 

trọng và tác động – Tiêu 
chuẩn thiết kế” 

NXB Xây dựng 

  1999 

TCXD 229-1999 Chỉ dẫn 
thành phần động của tải 
trọng gió theo tiêu chuẩn 

TCVN 2737-1995 

NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
Nguyễn Khánh 

Hùng 2007 
Thiết kế nhà cao tầng 

bằng Etabs 9.0.4 
NXB Thống kê 

2 
Nguyến Hữu Anh 
Tuấn – Đào Đình 

Nhân 
2010 

Thực hành phân tích và 
thiết kế kết cấu Sap2000 

v10 

NXB Khoa học kỹ 
thuật 

 Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

2    

3    
….

. 
   

n    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường D 
Máy tính để bàn, phần mềm 

Etabs 9.2.0 1 Chương 1 

2 Giảng đường D 
Máy tính để bàn, phần mềm 

Etabs 9.2.0 1 Chương 2 

3 Giảng đường D 
Máy tính để bàn, phần mềm 

Etabs 9.2.0 1 Chương 3 

4 Giảng đường D Máy tính để bàn, phần mềm 1 Chương 4 
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Etabs 9.2.0 

5 Giảng đường D 
Máy tính để bàn, phần mềm 

Etabs 9.2.0 1 Chương 5 

9. Holistic Rubric đánh giá 
Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không  đi  
học 

(<30%). 

Đi  học   
không  

chuyên  cần 
(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi  học đầy 
đủ,  rất 

chuyên cần 
(100%). 

 

50% 

Đóng  
góp tại 

lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia 

phát biểu, 
đóng gớp 

cho bài học 
tại lớp. Đóng 

góp không 
hiệu quả. 

Thỉnh 
thoảng tham 

gia phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 
biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động 

tại lớp: phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp rất hiệu 
quả. 

50% 

Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC 

F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 
tập. 

Nộp bài tập 
70% số 
lượng bài  tập  
được  giao.  
Chưa đúng 
thời gian quy 
định. 
 
 

Nộp  bài  
tập  đầy  đủ  
(100%  số 
lượng được 
giao). Một 
số bài tập 
nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 
bài tập  nộp  
đúng  thời  
gian  quy 
định. 

Nộp bài 
tập đầy đủ 
(100% số 
lượng 
được  
giao). 
Đúng  thời  
gian  quy 
định. 

50% 
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Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC 

F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

định 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập 

Bài  tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày 
(font chữ, cỡ 
chữ, giản 
dòng). Hình 
vẽ, bảng biểu 
sử dụng  
trong  bài  tập  
không phù 
hợp 

Bài tập trình 
bày đúng 
yêu cầu 
(font  chữ,  
cỡ  chữ,  
giản  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn 
ghi chú, 
kích thước) 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, 
đúng  yêu  cầu  
(font  chữ,  cỡ 
chữ, giản 
dòng). Hình 
vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ 
ràng,  phù 
hợp.  Ghi  
chú,  giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy 
đủ, đúng 
yêu  cầu  
(font  chữ,  
cỡ  chữ,  
giản 
dòng), 
logic Hình 
vẽ, bảng 
biểu sử 
dụng trong 
bài  tập rõ 
ràng,  khoa 
học. Ghi 
chú, giải 
thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 
tập 

Nội dung bài 
tập không 
đầy đủ, một 
số không 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, đúng với 
yêu  cầu  
nhiệm  vụ  
nhưng  chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai 
sót trong 
tính toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý,  đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

Rubric 3: Bài kiểm tra và bài thi 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết sẵn 
  



637 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

(58) Học phần: Dự toán (1,1) 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07016 1.2. Tên học phần: Dự toán 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Estimates 

1.5. Số tín chỉ: 02 

1.6. Phân bố thời gian  
- Lý thuyết  18 tiết 
- Thực hành  12 tiết 
- Tự học 60 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:   

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: E07003_Kết cấu bê tông cốt thép 1 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần dự toán trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trong việc thực hiện đọc bản 
vẽ và bốc khối lượng dự toán từng công việc trong toàn bộ công trình, sử dụng tốt 01 phần 
mềm dự toán phổ biến trên thị trường. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về 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, loại công trìnhdân dụng công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ 
tầng kỹ thuật. 
- Phân tích chính xác từng công việc theo quy trình thi công từ móng đến hoàn thiện công 
trình. 
- Hiểu được khái niệm dự toán xây dựng, tổng dự toán, dự toán hạng mục  công trình, vai 
trò của dự toán trong xây dựng 
- Hiểu được khái niệm tiên lượng, cách tính tiên lượng một số công tác của công trình. 
- Hiểu, biết được dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công. 
- Hiểu được các căn cứ để lập dự toán, phương pháp lập dự toán xây dựng. 
- Hiểu được cách thanh quyết toán công trình. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Liệt kê được chính xác trình tự công việc chủ yếu, chi tiết trong toàn bộ công việc lớn. 
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- Tính toán được khối lượng dự toán từng công việc trong toàn bộ công trình theo công 
thức và định mức đã ban hành. 
- Ứng dụng vào thực tế tính toán cho những công trình khác. 
- 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. 
2.2.3. Về thái độ 
- Tích cực học tập nghiên cứu khoa học. 
- Hứng thú, say mê trong công việc học tập. 
- Nêu cao tính thần trách nhiệm trong học tập. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Dự toán” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO 1 Hiểu và vận dụng được định mức dự toán, đơn giá nhân 

công, máy thi công, đơn giá vật tư thiết bị để tính toán xác 
định dự toán xây dựng công trình, tổng dự toán, tổng mức 
đầu tư xây dựng công trình. 

Kỹ năng 
CLO 2 Đọc hiểu bản vẽ thiết kế công trình. 

CLO 3 Phân tích hạng mục công việc chủ yếu. 

CLO 4 Tính toán xác định tiên lượng của các công việc chi tiết. 

CLO 5 Sử dụng phần mềm lập dự toán để xác định giá trị dự toán 
xây dựng công trình. 

Thái độ  
CLO 6 Thái độ tích cực và khả năng tự học trong học tập. Trung 

thực và có trách nhiệm trong công tác thiết kế. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
 I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
 R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
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Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 

PLO1 

PLO2 

PLO3 

PLO4 

PLO5 

PLO6 

PLO7 

PLO8 

PLO9 

PLO10 

PLO11 

PLO12 

PLO13 

PLO14 

PLO15 

PLO16 

CLO1   R R R  R   R I R  I I R 

CLO2   I R R  I  I  I R  I   

CLO3   I R R  I  I  I R  I   

CLO4   I R R  I  I  I R  I   

CLO5   I R R  I  I  I R  I   

CLO6               I I 

Tổng 
hợp 

  R R R  R  I R I R  I I R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần 

đánh giá 

Trọng 
số 

Bài đánh 
giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR 

nào ở 
bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Kiểm 
tra chuyên 
cần. 

30% 
A1. Điểm 
danh. 30% x CLO6 

GV điểm danh 
thường xuyên các 
buổi học. 

A2. Kiểm 
tra tiến độ 
định kỳ. 

20% 

A2.1 Kiểm 
tra giữa kỳ 
(Tuần 9) 

10% x 
CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

SV được đánh giá 
thông qua kết quả 
kiểm tra giữa kỳ 
và tiến độ bài tập 
được giao. 

A2.2 Đánh 
giá tiến độ 
bài tập. 
(Tuần 14) 

10% x 

A3. Đánh 
giá cuối 
kỳ. 

50% 
A3. Thi cuối 
kỳ (Tự luận) 50% x 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

SV được đánh giá 
thông qua kết quả 
bài thi. 

b. Chính sách đối với học phần 
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SV tham dự hơn 60% số buổi của học phần và thực hiện bài tập đúng tiến độ trong quá 
trình học tập. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Khái niệm 
về dự toán công trình 
1.1 Tổng quan về dự 
án đầu tư xây dựng 
công trình 
1.2 Tổng mức đầu tư 
xây dựng công trình 

2LT 
 

1.1 Hiều về 
khiệm dự án 
đầu tư. 
1.2 Biết 
được các 
thành phần 
chi phí trong 
tổng mức 
đầu tư 

CLO1 
CLO6 
 

- Thuyết 
trình, giảng 
giải. 
- Câu hỏi gởi 
mở và thảo 
luận nhóm 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 

A1 

2 

Chương 1: Khái niệm 
về dự toán công trình 
1.3 Dự toán xây dựng 
công trình 
1.3.1 Khái niệm dự 
toán và tổng dự toán 
1.3.2 Nội dung dự 
toán xây dựng công 
trình 
1.3.3 Vai trò tác dụng 
của giá trị dự toán 

2LT 
 

1.3 Hiểu 
được khái 
niệm dự 
toán, tổng dự 
toán 
1.4 Biết 
được các 
thành phần 
chi phí trong 
dự toán xây 
dựng công 
trình 

CLO1 
CLO6 
 

- Thuyết 
trình, giảng 
giải. 
- Câu hỏi gởi 
mở và thảo 
luận nhóm. 
- Hướng dẫn 
ví dụ. 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 

A1 

3 

Chương 2: Phương 
pháp đo bóc khối 
lượng xây dựng công 
trình 
2.1 Tổng quan về đo 
bóc khối lượng 
2.2 Trình tự thực hiện 

2LT 

2.1 Phân tích 
khối lượng 
công việc 
chủ yếu 
3.2 Trình tự 
và chọn 
phương pháp 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Thuyết 
trình, giảng 
giải. 
- Câu hỏi gởi 
mở và thảo 
luận nhóm. 
- Hướng dẫn 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 

A1 



641 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

đo bóc khối lượng 
2.3 Một số phương 
pháp đo bóc khối 
lượng 

đo bóc khối 
lượng 

ví dụ 

4 

Chương 2: Phương 
pháp đo bóc khối 
lượng xây dựng công 
trình 
2.4 Hướng dẫn đo bóc 
công tác xây dựng chủ 
yếu 
2.5 Bài tập thực hành 

2LT 
TH 

2.3Kỹ năng 
đọc bản vẽ 
2.4 Kỹ năng 
sử dụng các 
công thức 
toán học 
2.5Thực 
hành tính 
toán chính 
xác khối 
lượng 

 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Thuyết 
trình, giảng 
giải. 
- Câu hỏi gởi 
mở và thảo 
luận nhóm. 
- Hướng dẫn 
ví dụ 

Thảo luận 
nhóm, 
thực 
hành. 

A1 

5 

Chương 3: Dự toán 
xây dựng công trình 
3.1 Các căn cứ để lập 
dự toán xây dựng 
công trình. 
 
 

2LT 

3.1 Kỹ năng 
đọc, hiểu, 
vận dụng các 
quy định của 
Nhà nước về 
dự toán xây 
dựng công 
trình 
 

CLO6 

- Giảng giải 
yêu cầu của 
bài tập 
chuyên đề. 
- Gợi ý các 
phương pháp 
tính toán. 

Thảo luận 
nhóm, 
thực 
hành. 

A1 

6 

Chương 3: Dự toán 
xây dựng công trình 
3.2 Phương pháp lập 
dự toán xây dựng 
công trình. 
3.3 Thanh quyết toán 
công trình 
 

2TH 

3.2Hiều và 
vận dụng 
phương pháp 
lập dự toán 
cho công 
trình cụ thể. 
3.3Hiểu 
được nội 
dung của hồ 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Đánh giá 
từng phần 
của bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

sơ thanh 
toán, quyết 
toán 

7 

Chương 4: Hướng 
dẫn lập dự toán bằng 
phần mềm máy vi 
tính 
4.1 Tổng quan về 
phần mềm Dự toán 
trên máy tính. 
 

2LT 

4.1 Biết 
được một số 
phần mềm 
hổ trợ lập dự 
toán thông 
dụng trên thị 
trường. 
 

CLO2 

- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả tìm hiểu 
và tính tiện 
lợi của phần 
mềm. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

8 Kiểm tra giữa kỳ 2 LT 

- Tổng hợp 
kiến thức lý 
thuyết đã 
học 
Đo bốc tiên 
lượng chính 
xác 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

Bài viết tự 
luận 

Làm bài 
kiểm tra A1 

9 

Chương 4: Hướng 
dẫn lập dự toán bằng 
phần mềm máy vi 
tính 
4.2 Trình tự lập dự 
toán bằng phần mềm 
máy vi tính 
 

2LT 

4.2Kỹ năng 
sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 
toán dự toán. 
4.3 Kỹ năng 
ứng dụng 
công nghệ 
thông tin để 
xác định đơn 
giá. 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Đánh giá 
từng phần 
của bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

9 

Chương 4: Hướng 
dẫn lập dự toán bằng 
phần mềm máy vi 
tính 

2TH 

4.4Kỹ năng 
tự sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

- Đánh giá 
từng phần 
của bài tập. 
- Vấn đáp 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 

A1 
A2.1 
Đánh 
giá 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

4.3 Bài tập thực hành 
sử dụng phần mềm 
lập dự toán xây dựng: 

toán dự toán. 
4.5 Kỹ năng 
tự SV ứng 
dụng công 
nghệ thông 
tin để xác 
định đơn giá. 

CLO6 từng sinh 
viên về kết 
quả và 
phương 
pháp. 

quả có 
được. 

tiến 
độ 
bài 
tập 
(Nha
nh, 
chậm
). 

10 

Thực hành đo bóc 
khối lượng công tác 
chuẩn bị mặt bằng; 
công tác đất, đá 

2TH 

- Kỹ năng 
đọc bản vẽ. 
- Kỹ năng 
phân tích 
khối lượng 
công việc. 
- Kỹ năng 
tính toán xác 
định khối 
lượng 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Đánh giá 
từng phần 
của bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

11 

Thực hành đo bóc 
khối lượng công tác 
cốt thép; ván khuôn; 
bê tông 

2TH 

- Kỹ năng 
đọc bản vẽ. 
- Kỹ năng 
phân tích 
khối lượng 
công việc. 
- Kỹ năng 
tính toán xác 
định khối 
lượng 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Đánh giá 
từng phần 
của bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

12 

Thực hành đo bóc 
khối lượng công tác: 
Cấu kiện bê tông đúc 
sẳn; Công tác cọc; 

2TH 

- Kỹ năng 
đọc bản vẽ. 
- Kỹ năng 
phân tích 
khối lượng 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Đánh giá 
từng phần 
của bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 

A1 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

công việc. 
- Kỹ năng 
tính toán xác 
định khối 
lượng 

viên về kết 
quả và 
phương 
pháp. 

được. 

13 

Thực hành đo bóc 
khối lượng công tác: 
Xây, trát, ốp, lát, công 
tác mái 

2TH 

- Kỹ năng 
đọc bản vẽ. 
- Kỹ năng 
phân tích 
khối lượng 
công việc. 
- Kỹ năng 
tính toán xác 
định khối 
lượng 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Đánh giá 
từng phần 
của bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

14 

Thực hành đo bóc 
khối lượng công tác: 
Công tác hoàn thiện, 
công tác phá dỡ; công 
tác khảo sát. 

2TH 

- Kỹ năng 
đọc bản vẽ. 
- Kỹ năng 
phân tích 
khối lượng 
công việc. 
- Kỹ năng 
tính toán xác 
định khối 
lượng 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Đánh giá 
từng phần 
của bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

15 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề và ôn 
tập cuối kỷ 

2TH 

15.1Kỹ năng 
viết thuyết 
minh tính 
toán. 
15.2 Kỹ 
năng trình 
bày bản dự 
toán. 

CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và cách 
trình bày 
thuyết minh. 
- Vấn đáp 
từng sinh 

- Sinh 
viên trình 
bày kết 
quả và 
thuyết 
minh. 
- Sinh 
viên giải 

A1 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

viên về cách 
trình bày bản 
vẽ. 

thích các 
vấn đề về 
bản vẽ. 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Lê Hoàng Sơn 2020 Tập bài giảng: Dự toán 
Trường đại học 

Kiên Giang. 

2 Bộ Xây Dựng 2007 
Giáo trình dự toán xây dựng 

cơ bản NXB Xây dựng 

3 
Định mức chi phí 

quản lý dự án và tư 
vấn đầu tư xây dựng 

2019 
Thông tư số 16/2019/TT-

BXD ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng 

4 
Bộ định mức xây 

dựng 2019 
Thông tư số 10/2019/TT-

BXD Bộ Xây dựng 

5 

Bộ Xây dựng hướng 
dẫn xác định và quản 
lý chi phí đầu tư xây 

dựng. 

2012 
Thông tư số 09/2019/TT-

BXD ngày 26 tháng 12 năm 
2019 

Bộ Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Bùi Mạnh Hùng 2014 
Phương pháo đo bóc khối 

lượng và tính dự toán công 
trình xây dựng 

NXB xây dựng 

2 
Hướng dẫn đo bóc 

khối lượng xây dựng 
công trình. 

2019 
Thông tư số 17/2019/TT-

BXD Bộ Xây dựng 

 Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 
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1 
Hướng dẫn sử dụng 

phần mềm lập dự toán 
Eta 

https://phanmemeta.net/phan-mem-du-
toan-xay-dung-mien-phi-nam-

2019.html. 
2019 

2    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng  Chương 1 - 4 

9. Holistic Rubric đánh giá 
Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không  
đi  học 

(<30%). 

Đi  học   
không  

chuyên  cần 
(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi  học đầy 
đủ,  rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham 

gia hoạt 
động gì 
tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia 
phát biểu, 
đóng gớp 

cho bài học 
tại lớp. 

Đóng góp 
không hiệu 

quả. 

Thỉnh 
thoảng tham 

gia phát 
biểu, trao 

đổi ý kiến tại 
lớp. Phát 

biểu ít khi có 
hiệu quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 

liên quan đến 
bài học. Các 

đóng góp 
cho bài học 
là hiệu quả. 

Tham gia tích 
cực các hoạt 
động tại lớp: 

phát biểu, trao 
đổi ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các đóng 
góp rất hiệu 

quả. 

50% 

Rubric 3: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC 

F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập Không 
nộp bài 

Nộp bài 
tập 70% số 

Nộp  bài  tập  
đầy  đủ  

Nộp bài tập 
đầy đủ 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

50% 
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Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
tập. lượng bài  

tập  được  
giao.  
Chưa đúng 
thời gian 
quy định. 
 
 

(100%  số 
lượng được 
giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 
thời gian quy 
định 

(100% số 
lượng được 
giao). Hầu 
hết bài tập  
nộp  đúng  
thời  gian  
quy định. 

(100% số 
lượng 
được  giao). 
Đúng  thời  
gian  quy 
định. 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập 

Bài  tập 
trình bày 
lộn xộn, 
không 
đúng yêu 
cầu về 
trình bày 
(font chữ, 
cỡ chữ, 
giản 
dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng  
trong  bài  
tập  không 
phù hợp 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font  
chữ,  cỡ  chữ,  
giản  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn một 
số lỗi nhỏ về 
trình bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước) 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, 
đúng  yêu  
cầu  (font  
chữ,  cỡ 
chữ, giản 
dòng). Hình 
vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ 
ràng,  phù 
hợp.  Ghi  
chú,  giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng 
yêu  cầu  
(font  chữ,  
cỡ  chữ,  giản 
dòng), logic 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài  tập rõ 
ràng,  khoa 
học. Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 
tập 

Nội dung 
bài tập 
không đầy 
đủ, một số 
không 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu  
cầu  nhiệm  
vụ  nhưng  
chưa hợp lý. 
Còn một số 
sai sót trong 
tính toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý,  đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ 
ràng. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý,đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi tiết 
và rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết 
kế sẵn. 
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(59) Học phần: Nhà cao tầng (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27010 1.2. Tên học phần: Nhà cao tầng 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Highrise Building 
Structures 

1.5. Số tín chỉ:  2 tín chỉ 

1.6. Phân bố thời gian  15 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 2 tiết/ tuần 

- Thực hành: – – 

- Tự học:  60 tiết 4 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Bùi Kiến An 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E27001)_Kết cấu bê tông cốt thép 2 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành về kĩ thuật công trình 
cao tầng BTCT. Cung cấp những kiến thức và kỹ năng trong tính toán kết cấu công trình 
cao tầng chịu tác dụng của các tải trọng đặc biệt, đồng thời cung cấp kĩ năng phân tích để 
lựa chọn phương án kết cấu thích hợp.  
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế công trình cao tầng BTCT như: hệ kết cấu 
sàn, khung, vách, lõi. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật công trình cao 
tầng BTCT. 
- Khả năng thiết kế, tính toán các hệ kết cấu trong công trình cao tầng BTCT. 
- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng 
Anh. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
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- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Nhà cao tầng” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 

CLO1 
Trình bày được sự làm việc và xây dựng được mô hình gần đúng, mô hình 
chính xác tính toán thiết kế kết cấu công trình cao tầng BTCT. 

CLO2 
Trình bày được cách tính toán các thành phần tải trọng động và tổ hợp tải 
trọng tác động lên công trình. 

Kỹ năng 

CLO3 
Vận dụng kiến thức xử lý các vấn đề cấu tạo, thiết kế các loại công trình cao 
tầng BTCT. 

CLO4 
Tính toán được nội lực, cốt thép và đưa ra được phương án bố trí cốt thép 
hợp lý cho các cấu kiện trong công trình nhà cao tầng BTCT. 

CLO5 
Có khả năng làm việc nhóm, giải thích các vấn đề kĩ thuật về kết cấu nhà cao 
tầng. 

CLO6 Có khả năng đọc hiểu từ ngữ liên quan kết cấu nhà cao tầng. 

Thái độ 

CLO7 
Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 
được giao và ý thức bảo vệ tài nguyên-môi trường. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I    I        

CLO2    I I    I        

CLO3    R R    R        
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CLO4    R M    R        

CLO5           I R   I  

CLO6         R  R      

CLO7               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   R M    R  R R   R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 5) 
Đánh giá bài tập 

50% X 
CLO1 
CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập tiểu 
luận nhóm 

50% X 
CLO3 

–CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 9)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO3 
CLO4 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO1 
CLO2 
CLO4 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Tổng quan nhà cao 
tầng 
1.1 Khái niệm nhà cao tầng 
1.2 Lịch sử phát triển 
1.3 Phân loại nhà cao tầng 

2/0/4 CLO1 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Phổ biến 
đề cương, 
nội dung 
và hình 
thức đánh 
giá. Chia 
nhóm làm 
tiểu luận. 
– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+Tìm kiếm tài 
liệu tham khảo 
và một số công 
trình nhà cao 
tầng. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 

2 

Chương 2: Hệ kết cấu chịu lực 
nhà cao tầng 
2.1 Khái niệm về hệ kết cấu chịu 
lực 
2.2 Nguyên tắc lựa chọn hệ kết 
cấu chịu lực 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 

3 Chương 2: Hệ kết cấu chịu lực 2/0/4 CLO1 PLO4 – Dạy học  – Chuẩn bị tại  
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nhà cao tầng 
2.3 Sơ đồ làm việc nhà cao tầng 
2.4 Tầng hầm 
2.5 Cơ sở thiết kế nhà cao tầng 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO5 
PLO9 

PLO11 

trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở, 
giải quyết 
vấn đề. 

nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

4,5 

Chương 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 
 

4/0/8 CLO2 
CLO3 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, giải 
thích. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 
+ Ôn tập kiến 
thức toán. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ 
tính toán. 

 

6,7 

Chương 3: Tải trọng tác động 
lên kết cấu nhà cao tầng 
3.3 Tải trọng gió tĩnh và gió động 

4/0/8 CLO2 
CLO3 
CLO4  
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 
+ Ôn lại kiến 
thức về tính gió 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Ví dụ về tính 
toán tải trọng 
gió. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

8,9 
Chương 3: Tải trọng tác động 
lên kết cấu nhà cao tầng 

4/0/8 CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 

– Dạy học  
trực tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 

+ A1.1 
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3.4 Tải trọng động đất 
3.5 Tổ hợp tải trọng 
3.6 Các hiệu ứng bậc 2 

CLO4  
CLO5 
CLO6 

PLO9 
PLO11 
PLO15  

+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví du.  

+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Ví dụ tính 
toán  

10 

Chương 4: Tính toán kết cấu 
nhà cao tầng 
4.1 Nguyên tắc chung 
4.2 Các tiết diện tính toán và tổ 
hợp nội lực 

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO12 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
+ Ôn lại kiến 
thức về cấu kiện 
chịu nén. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp. 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Kiểm 
tra viết 
giữa kỳ) 

11, 
12 

Chương 4: Tính toán kết cấu 
nhà cao tầng 
4.3 Tính toán các tiết diện ngang 

4/0/8 CLO2
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO12 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ tại 
lớp về tính toán 
thiết kế cột, 
vách... 

+ A1.1 
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minh họa. 

13 

Chương 5: Kiểm tra sự làm việc 
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 Kiểm tra ổn định nghiêng lật 
của công trình 

2/0/4 CLO2 
CLO4 
CLO5  

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO12 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn tập kiến 
thức chương 4. 
+ Chuẩn bị bài 
tiểu luận. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ tại 
lớp. 

+ A1.1 
+ A2.2 
(Đánh 
giá bài 
tiểu 
luận 
nhóm) 

14 

Chương 6: Nguyên tắc cấu tạo 
kết cấu chịu lực 
6.1 Cấu tạo cốt thép dầm 
6.2 Cấu tạo cốt thép cột 

2/0/4 CLO1 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO12 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
6. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ tại 
lớp. 

+ A1.1 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các kiến 
thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan 

2/0/4 CLO1
CLO2  
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 
 
 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 
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TT Tên tác giả 
Năm xuất 

bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 
1 Bùi Kiến An 2010 Tập bài giảng Nhà cao tầng Thư viện ĐHKG 

2 Nguyễn Lê Ninh 2018 
Kết cấu nhà bê tông cốt thép 

nhiều tầng NXB Xây dựng 

3s Võ Bá Tầm 2011 Nhà cao tầng Bê tông cốt thép 
NXB ĐHQG 

TpHCM 

 Sách, giáo trình tham khảo 

3 Nguyễn tiến Chương 2015 
Phân tích thiết kế kết cấu nhà 

cao tầng NXB Xây dựng 

4 Lê Thanh Huấn 2007 
Kết cấu nhà cao tầng bê tông 

cốt thép NXB Xây dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập 
nhật 

1 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

2 
Mạng thông tin về vật liệu 
xây dựng Việt Nam (vật 
liệu bê tông) 

https://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-ket-
cau/be-tong-204 

2020 

3 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

4 Tạp chí xây dựng Việt Nam http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí 

nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường C – – Chương 1 

2 Giảng đường C – – Chương 2 

3 Giảng đường C – – Chương 3 

4 Giảng đường C – – Chương 4 
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5 Giảng đường C – – Chương 5 

6 Giảng đường C – – Chương 6 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao. Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 

cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 

Bài tập 
trình bày 

đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  

25% 
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trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng). 

Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 

hợp. 

giãn  dòng). 
Hình vẽ, 

bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 

nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 

nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

cỡ chữ, giãn 
dòng). 

Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 

trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 

hợp lý. 

cầu (font  
chữ, cỡ  

chữ,  giãn 
dòng), 
logic. 

Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 

tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 

giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 

đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 

đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 

một số sai sót 
trong tính 

toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 

yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 

nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 

ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 
Tiêu  
chí                   

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 
báo cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không phù 

hợp với 
yêu cầu 

Nội dung phù 
hợp  yêu cầu, 
hình ảnh và  

giải thích chưa 
rõ ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 

minh họa rõ  
ràng, đẹp. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

video 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 

dụng video và 
giải thích cụ 

50% 
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thể hiểu biết 
trên video. 

Trình 
bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 
quy định 

Slide trình bày 
với số lượng 
phù hợp, sử 

dụng từ ngữ và 
hình ảnh rõ 

ràng 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introduction, 

body and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự thành 

thạo trong 
trình bày 

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ sử 
dụng đơn giản 
dễ hiểu. Thể 
hiện sự thành 

thạo trong trình 
bày và ngôn 

ngữ. 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 

logic, vượt 
quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 
đúng, phát 
âm không 
rõ, giọng 
nói nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. Giọng 
nói nhỏ, phát 

âm còn một số 
từ không rõ, sử 
dụng thuật ngữ 
phức chưa có 
tương tác với 

người nghe khi 
trình bày. 

Phần trình 
bày có bố 

cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 
gian trình 

bày đúng quy 
định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và kịp theo 

dõi nội dung 
trình bày 

Phần trình bày 
ngắn gọn, dễ 
hiểu. Sử dụng 
các thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 
Tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 

hiểu được nội 
dung trình 

bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 
Thu hút sự chú 

ý của người 
nghe, tương tác 

tốt với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình bày. 
Thời gian trình 
bày đúng quy 

định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(60) Học phần: Kết cấu thép 2 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27003 1.2. Tên học phần: Kết cấu thép 2 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Steel structures 2 

1.5. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (45/0/90) 

1.6. Phân bố thời gian 12 tuần 

- Lý thuyết: 45 tiết 4 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  90 tiết 8 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiện Nhân 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy ... 

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E07005)_Kết cấu thép 1 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
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 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
Kiến thức chuyên môn trong tính toán thiết kế khung nhà công nghiệp một tầng, một nhịp 
và tính toán, cấu tạo các liên kết từ cơ bản đến phức tạp trong nhà công nghiệp. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Các kỹ năng phân tích, giải thích, lập luận giải quyết vấn đề của bài toán thiết kế khung 
nhà công nghiệp. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 
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Kiến thức 
CLO1 Nhận biết được đặc điểm, công năng sử dụng, sơ đồ tính, kích thước và cấu 

tạo các hệ giằng, cột, dàn  của nhà công nghiệp 

CLO2 Áp dụng được các phương pháp tính toán nội lực, thiết kế cột, chi tiết cấu tạo 
cột, dàn  của nhà công nghiệp. 

Kỹ năng 
CLO3 Tính toán được các loại tải trọng tác dụng lên NCN và tính toán được nội lực 

khung NCN một tầng, một nhịp bằng thép. 

CLO4 Tính toán, thiết kế được các cấu kiện cột nhà công nghiệp bằng thép. 

CLO5 Tính toán, thiết kế được cấu kiện dàn thép nhà công nghiệp bằng thép. 

CLO6 Tính toán, thiết kế được các chi tiết cấu tạo cơ bản của nhà công nghiệp bằng 
thép. 

Thái độ 

CLO7 Học tập nghiêm túc, có trách nhiệm với các kết quả tính toán thiết kế của 
mình và luôn có tinh thần tự giác với công việc được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I            

CLO2    I I    I  I      

CLO3    R R    R  R    R  

CLO4    R R    R  R    R  

CLO5         R  R    R  

CLO6         R  R    R  

CLO7               R  

Tổng    R R    R  R    R  
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hợp 
HP 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1.  
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2.  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3.  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO2 
CLO5 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 

20% 
A3.1 
Kiểm tra viết 

100% X 
CLO2 
CLO6 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 
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g/ chủ 
đề 

bảng 
4.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Đại cương về nhà 
công nghiệp bằng thép. 
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 
Chương 2: Tải trọng tác động 
2.1. Tải trọng tác dụng lên dàn 
 

4/0/8 CLO1  PLO4 
PLO5  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1, trang 1 – 21,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 

2 

Chương 2: Tải trọng tác động 
2.1. Tải trọng tác dụng lên dàn 
2.2. Tải trọng tác dụng lên khung 
 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO3  

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, trang 21 – 26. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 
 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
 

3 

Chương 2: Tải trọng tác động 
2.2. Tải trọng tác dụng lên khung 
2.3. Tải trọng gió tác dụng lên 
khung. 
 
 
 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, trang 26 – 28. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 

+ A1.1 
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+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

trả lời câu hỏi. 
+ Bài tập về 
nhà. 
 

4 

Chương 2: Tải trọng tác động 
2.3. Tải trọng gió tác dụng lên 
khung 
Chương 3. Nội lực và nội lực tính 
toán 
3.1. Sơ đồ tính toán của khung 
3.2. Tính nội lực khung 
3.3. Xác định nội lực tính toán 
 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2, 3 trang 28 – 
36. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 
 

+ A1.1 
+ A2.2 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

 

5 

Chương 4. Thiết kế tiết diện cột 
4.1. Chiều dài tính toán của cột 
4.2. Thiết kế tiết diện cột trên đặc 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4 từ trang 38 – 
44. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 

+ A1.1 
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đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

làm bài tập tại 
lớp. 
 

6 

Chương 4. Thiết kế tiết diện cột 
4.2. Thiết kế tiết diện cột trên đặc 
4.3. Thiết kế tiết diện cột dưới 
rỗng 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4 từ trang 38 – 
44. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 

+ A1.1 
 

7 

Chương 4. Thiết kế tiết diện cột 
4.3. Thiết kế tiết diện cột dưới 
rỗng 
Chương 5. Tính toán các chi tiết 
cột 
5.1. Chi tiết nối cột (2) 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4,5 từ trang 44– 
50. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 

+ A1.1 
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thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

8 

Chương 5. Tính toán các chi tiết 
cột 
5.2. Chi tiết vai cột (3) 
5.3. Chi tiết chân cột(1) 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5 từ trang 52– 
55. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 

+ A1.1 
 

9 

Chương 5. Tính toán các chi tiết 
cột 
5.3. Chi tiết chân cột (1) 
Chương 6. Đại cương về dàn 
6.1. Khái quát về dàn 
6.2. Tải trọng tác động lên dàn 
6.3. Tính toán nội lực các thanh 
dàn 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5,6 từ trang 55– 
68. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 

+ A3.1   
Kiểm 
tra viết 
 

10 Chương 7. Thiết kế dàn 4/0/8 CLO1 PLO4 – Dạy học  – Chuẩn bị tại + A1.1 
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7.1. Thiết kế tiết diện thanh dàn 
7.2. Tính toán mắt dàn 
 

CLO2 
CLO5 

PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
7 từ trang 70– 
73. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 

11 

Chương 7. Thiết kế dàn 
7.2. Tính toán mắt dàn (2) 
7.3. Tính toán chi tiết liên kết với 
cột (2) 
 

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
7 từ trang 73– 
76. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 

+ A1.1 

12 

Chương 7. Thiết kế dàn 
7.3. Tính toán chi tiết liên kết với 
cột (1) 
Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các kiến 
thức của học phần  

4/0/8 CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
7 từ trang 76– 

+ A1.1 
+ A2.3 
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+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ sau 
 

gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

79. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp. 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Nguyễn Thiện Nhân 2020 Tập bài giảng Kết cấu thép 2 Thư viện ĐHKG 

2 Tiêu chuẩn Quốc gia 1995 
TCVN 2737-1995 “Tải trọng 
và tác động – Tiêu chuẩn thiết 

kế” 
NXB Xây dựng 

3 Tiêu chuẩn Quốc gia 2012 
TCVN 5575-2012 “Thiết kế - 

Kết cấu thép” 
NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
Đoàn Định Kiến, Phạm 
Văn Tư, Nguyễn Quang 

2008 Thiết kế kết cấu thép nhà công 
nghiệp 

Viên khoa học và kỹ 
thuật 

2 
Phạm Văn Hội 2006 Kết cấu thép công trình dân 

dụng và công nghiệp 
KHKT 

3 
Ngô Vi Long 2004 Hướng dẫn đồ án môn học kết 

cấu thép khung nhà công 
nghiệp 1 tầng 

Đại học quốc gia 
Tp.HCM  

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Khóa học trực tuyến về Kết  
thép 2 

https://kcthk21920.gnomio.com/course
/view.php?id=8 2020 

2 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

3 Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

4 Tạp chí xây dựng Việt Nam http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 
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8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

6 Giảng đường B – – Chương 6 

7 Giảng đường B – – Chương 7 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 
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Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao. Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡchữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, 
bảngbiểu sử 
dụng trong bài 
tập rõ ràng, 
phù hợp.  Ghi 
chú, giảithích 
đầy đủ, hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp,đầy đủ, 
đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoahọc. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp 
lý.Còn một 
số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 



670 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộidungbáo 
cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dungkhông 
phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phùhợp  yêu 

cầu, hình 
ảnh và  giải 
thích chưa 

rõ ràng 

Nộidungphù hợp 
với yêu cầu.Sử 
dụng thuật ngữ 
đơn giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, đẹp. 

Nội dung 
phùhợp với 
yêucầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn giản, 
dễ hiểu. Hình 
ảnh minh họa 
rõ ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung 
phù hợp với 
yêucầu.  Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu.  Hình 
ảnh minh 

họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 
và giải thích 
cụ thể hiểu 

biết trên 
video. 

50% 

Trình bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 
quy định 

Slide trình 
bày với 

sốlượng phù 
hợp, sử 

dụngtừ ngữ 
và hình ảnh 

rõràng 

Slide trìnhbày với 
bố cục logic, rõ 

ràng, gồm 3 phần 
(introduction,body 

and conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 
cụclogic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sựthành 

thạotrongtrình 
bày 

Slide trình 
bàyvới bố 
cục logic, 

rõràng, gồm 
3 phần. 

Thuật ngữ 
sửdụngđơn 

giản dễ 
hiểu.Thểhiện 
sự thànhthạo 
trong trình 

bày và ngôn 
ngữ. 

25% 
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Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 
logic, vượt 

quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 

đúng, 
phátâm 

không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 

nghekhông 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. 

Giọng nói 
nhỏ, phát âm 
còn một số 

từ không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức 

chưacótương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình bày có 
bố cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng nói 

vừa phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời gian 

trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người nghe 
có thể hiểu và kịp 
theo dõi nội dung 

trình bày 

Phần trình 
bày ngắn gọn, 

dễ hiểu. Sử 
dụng các 

thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Bố cục rõ 
ràng. 

Giọngnói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thời gian 
trình bày 
đúng quy 

định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu 

loát. Thu hút 
sự chú ý của 

người 
nghe,tương 
táctốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và theo kịp 
tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quyđịnh. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(61) Học phần: Đồ án kết cấu thép 2 (0,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27004 1.2. Tên học phần: Đồ án kết cấu thép 2 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh:Project of steel structure 2 

1.5. Số tín chỉ: 1 tín chỉ (0/30/60) 

1.6. Phân bố thời gian 10 tuần 

- Lý thuyết: 0 0 tiết/ tuần 

- Thực hành: 30 tiết 3 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiện Nhân 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy ... 

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
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. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
Kiến thức chuyên môn trong tính toán thiết kế khung nhà công nghiệp một tầng, một nhịp 
và tính toán, cấu tạo các liên kết từ cơ bản đến phức tạp trong nhà công nghiệp. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Các kỹ năng phân tích, giải thích, lập luận giải quyết vấn đề của bài toán thiết kế khung 
nhà công nghiệp một tầng, một nhịp. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần  
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 
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Kiến thức 
CLO1 Nhận biết được đặc điểm, công năng sử dụng, sơ đồ tính, kích thước và cấu 

tạo các hệ giằng, cột, dàn  của nhà công nghiệp 

CLO2 Áp dụng được các phương pháp tính toán tải trọng,  nội lực, thiết kế cột, chi 
tiết cấu tạo cột, dàn  của nhà công nghiệp. 

Kỹ năng 
CLO3 Tính toán được các loại tải trọng tác dụng lên NCN và tính toán được nội lực 

khung NCN một tầng, một nhịp bằng thép. 

CLO4 Tính toán, thiết kế được các cấu kiện cột nhà công nghiệp bằng thép. 

CLO5 Tính toán, thiết kế được cấu kiện dàn thép nhà công nghiệp bằng thép. 

CLO6 Tính toán, thiết kế được các chi tiết cấu tạo cơ bản của nhà công nghiệp bằng 
thép và thể hiện được sản phẩm thiết kế trên bản vẽ và thuyết minh. 

Thái độ 

CLO7 Học tập nghiêm túc, có trách nhiệm với các kết quả tính toán thiết kế của 
mình và luôn có tinh thần tự giác với công việc được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I            

CLO2    I I    I  I      

CLO3    R R    R  R    R  

CLO4    R R    R  R    R  

CLO5         R  R    R  

CLO6         R  R    R  

CLO7               R  

Tổng    R R    R  R    R  
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hợp 
HP 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1.  
Duyệt bài 30% X 

CLO1 
CLO3 

Duyệt bài kích thước khung 
ngang 

A2.2.  
Duyệt bài  30% X 

CLO2
CLO4 Duyệt phần cột trên 

A2.3.  
Duyệt bài 
 

40% X 
CLO2 
CLO5 Duyệt phần côt dưới 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 
Thuyết trình 100% X 

CLO2 
CLO6 

Tổng duyệt (bản vẽ, thuyết 
minh) 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1Vấn đáp 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên bốc thăm, trả lời 
câu hỏi 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 
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đề 4.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1. Thiết kế khung ngang 
1.1. Sơ đồ khung ngang 
1.2. Tính khung ngang 
1.2.1 Quy trình tính toán 
1.2.2 Kích thước theo phương 
đúng 
1.2.3 Kích thước theo phương 
ngang 

0/3/6 CLO1  PLO4 
PLO5  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 

2 

Chương 1. Thiết kế khung ngang 
1.2. Tính khung ngang 
1.2.4. Xác định tải trọng tác dụng 
lên khung 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO3  

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
+ A2.1 
 
 

3 

Chương 1. Thiết kế khung ngang 
1.2. Tính khung ngang 
1.2.5. Giải tìm nội lực khung 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 

4 

Chương 1. Thiết kế khung ngang 
1.2. Tính khung ngang 
1.2.5. Giải tìm nội lực khung 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
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gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

 

5 

Chương 1. Thiết kế khung ngang 
1.2. Tính khung ngang 
1.2.6 Tính toán cột khung 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
 
 

6 

Chương 1. Thiết kế khung ngang 
1.2. Tính khung ngang 
1.2.6 Tính toán cột khung 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
+ A2.2 
 

7 

Chương 1. Thiết kế khung ngang 
1.2. Tính khung ngang 
1.2.7 Tính toán dàn 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
+ A2.3 
 

8 

Chương 2. Bố trí hệ giằng 
2.1. Hệ giằng mái 
2.2. Hệ giằng cột 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 

+ A1.1 
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– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

trả lời câu hỏi. 
 

9 

Chương 3. Hoàn thiện bản vẽ và 
thuyết minh 
3.1 Hoàn thiện thuyết minh 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 

10 

Chương 3. Hoàn thiện bản vẽ và 
thuyết minh 
3.1 Hoàn thiện bản vẽ 

0/3/6 CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
+ A3.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 
1 Nguyễn Thiện Nhân 2020 Tập bài giảng Kết cấu thép 2 Thư viện ĐHKG 

2 Tiêu chuẩn Quốc gia 1995 
TCVN 2737-1995 “Tải trọng 
và tác động – Tiêu chuẩn thiết 

kế” 
NXB Xây dựng 

3 Tiêu chuẩn Quốc gia 2012 
TCVN 5575-2012 “Thiết kế - 

Kết cấu thép” NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
Đoàn Định Kiến, Phạm 
Văn Tư, Nguyễn Quang 

2008 Thiết kế kết cấu thép nhà công 
nghiệp 

Viên khoa học và kỹ 
thuật 
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2 Phạm Văn Hội 2006 Kết cấu thép công trình dân 
dụng và công nghiệp 

KHKT 

3 
Ngô Vi Long 2004 Hướng dẫn đồ án môn học kết 

cấu thép khung nhà công 
nghiệp 1 tầng 

Đại học quốc gia 
Tp.HCM  

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập 
nhật 

1 
Khóa học trực tuyến về Đồ 
án Kết cấu thép 2 

https://kcthk21920.gnomio.com/course
/view.php?id=8 

2020 

2 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

3 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

4 Tạp chí xây dựng VN http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học chuyên 
cần (<90%). 

Đi học đầy đủ, 
rất chuyên cần 

(100%). 
50% 

Đóng  
góp tại 

lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 

Thỉnh 
thoảng tham 

gia phát 

Thường xuyên 
phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

Tham gia tích 
cực các hoạt 
động tại lớp: 

50% 
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gì tại lớp gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

biểu, trao 
đổi ý kiến tại 

lớp. Phát 
biểu ít khi có 

hiệu quả. 

liên quan đến 
bài học. Các 
đóng góp cho 
bài học là hiệu 

quả. 

phát biểu, trao 
đổi ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các đóng 
góp rất hiệu 

quả. 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số 

lượng bài 
tậpđược 

giao.Chưa 
đúngthời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập đầy 
đủ (100% 

sốlượng được 
giao). Một số 
bài tập nộp 

chưa đúng thời 
gian quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 

số lượng 
được giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày 
(font chữ, cỡ 
chữ, giãn 
dòng).  
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn  
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp. 
Còn một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi chính 
tả, nhầm lẫn 
ghi chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡchữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, 
bảngbiểu sử 
dụng trong bài 
tập rõ ràng, 
phù hợp.  Ghi 
chú, giảithích 
đầy đủ, hợp 
lý. 

Bài tập trình 
bày đẹp,đầy 
đủ, đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  chữ,  
giãn dòng), 
logic.  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng,  
khoahọc. Ghi 
chú, giải 
thích cụ thể, 
hợp lý. 

25% 
 
 



680 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung 
bài tập 
không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng chưahợp 
lý.Còn một số 
sai sót 
trongtính toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý,đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi tiết 
và rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
g 
số 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộidungbá
o cáo 

Không  
có  nội 

dung hoặc 
nội 

dungkhôn
g phù hợp 

với yêu 
cầu 

Nội dung 
phùhợp  
yêu cầu, 

hình ảnh và  
giải thích 
chưa rõ 

ràng 

Nộidungphù 
hợp với yêu 
cầu.Sử dụng 
thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ  ràng, 
đẹp. 

Nội dung 
phùhợp với 
yêucầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn giản, 
dễ hiểu. Hình 
ảnh minh họa 
rõ ràng, đẹp, 
phong phú. Có 
sử dụng video 

Nội dung phù 
hợp với 

yêucầu.  Sử 
dụng thuật 

ngữ đơn giản, 
dễ hiểu.  Hình 
ảnh minh họa 
rõ ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 

video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

50% 

Trình bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng 

theo quy 
định 

Slide trình 
bày với 
sốlượng 

phù hợp, sử 
dụngtừ ngữ 
và hình ảnh 

rõràng 

Slide 
trìnhbày với 
bố cục logic, 
rõ ràng, gồm 

3 phần 
(introductio
n,body and 
conclusion) 

Slide trình bày 
với bố 

cụclogic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể hiện 
sựthành 

thạotrongtrình 
bày 

Slide trình 
bàyvới bố cục 
logic, rõràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ 
sửdụngđơn 

giản dễ 
hiểu.Thểhiện 
sự thànhthạo 
trong trình 

bày và ngôn 
ngữ. 

25% 
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Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 

logic, 
vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phátâm 
không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy đủ. 
Giọng nói 
nhỏ, phát 

âm còn một 
số từ không 
rõ, sử dụng 
thuật ngữ 

phức 
chưacótươn

g tác với 
người nghe 

khi trình 
bày. 

Phần trình 
bày có bố 
cục 3 phần 

rõ ràng. 
Giọng nói 

vừa phải, rõ 
ràng, dễ 

nghe, thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định, 

thỉnh thoảng 
có tương tác 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và kịp 
theo dõi nội 
dung trình 

bày 

Phần trình bày 
ngắn gọn, dễ 
hiểu. Sử dụng 
các thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọngnói rõ 

ràng, lưu loát. 
Thời gian 

trình bày đúng 
quy định. 

Tương tác tốt 
với người 

nghe. Người 
nghe có thể 

hiểu được nội 
dung trình 

bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thu hút sự 
chú ý của 

người 
nghe,tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 

có thể hiểu và 
theo kịp tất cả 
nội dung trình 
bày. Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(62) Học phần: Kết cấu bê tông cốt thép 3 (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27015 1.2. Tên học phần: Kết cấu bê tông cốt thép 3 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Reinforced Concrete 
Structures 3 

1.5. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (30/0/60) 

1.6. Phân bố thời gian  15 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 2 tiết/ tuần 

- Thực hành: – – 

- Tự học:  60 tiết 4 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Bùi Kiến An 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E27001)_Kết cấu bê tông cốt thép 2 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Mục tiêu chính là trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng những kiến 
thức, kỹ năng về tính toán, thiết kế và kiểm tra các bộ phận, cấu kiện đặc biệt của công 
trình bê tông cốt thép (cầu thang bộ, cấu kiện chịu uốn – xoắn, bể chứa chất lỏng, bunke, 
silo, tầng hầm công trình…). Ngoài ra, học phần giúp tăng cường khả năng phân tích và 
thiết kế hoàn chỉnh toàn bộ công trình bằng bê tông cốt thép. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Kiến thức chuyên môn về tính toán, phân tích, cấu tạo các cấu kiện đặc biệt bằng bê tông 
cốt thép: cầu thang bộ, cấu kiện chịu uốn – xoắn, bể chứa chất lỏng, bunke, silo, tường và 
sàn tầng hầm công trình...  
2.2.2. Về kỹ năng 
- Ứng dụng các kiến thức của học phần vào nghiên cứu, tính toán các cấu kiện đặc biệt 
bằng bê tông cốt thép: cầu thang bộ, cấu kiện chịu uốn – xoắn, bể chứa chất lỏng, bunke, 
silo, tường và sàn tầng hầm công trình...  
- Vận dụng vào phân tích nội lực trong những dạng phức tạp, nắm bắt kỹ năng tính toán và 
cấu tạo cốt thép trong những kết cấu trên. 
- Khả năng thuyết trình, làm việc nhóm và đọc hiểu thuật ngữ liên quan. 



683 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

2.2.3. Về thái độ 
- Có trách nhiệm trong học tập, công việc, có đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Kết cấu bê tông cốt thép 3” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 

CLO1 
Trình bày được các đặc điểm về tải trọng, vật liệu, tính chất cơ lý, nguyên lý 
tính toán-cấu tạo, sự làm việc của cấu kiện: cầu thang bộ, bể chứa chất lỏng, 
bunke, silo, tầng hầm... công trình bê tông cốt thép. 

CLO2 
Trình bày một cách hệ thống các phương pháp tính, công thức, trình tự tính 
toán các cấu kiện: cầu thang bộ, kiện chịu uốn – xoắn, bể chứa chất lỏng, 
bunke, silo, tầng hầm... công trình bê tông cốt thép. 

Kỹ năng 

CLO3 Áp dụng lý thuyết, công thức, tính toán giải tìm nội lực các cấu kiện. 

CLO4 
Tính toán, thiết kế được các cấu kiện cầu thang bộ, kiện chịu uốn – xoắn, bể 
chứa chất lỏng, bunke, silo, tầng hầm... công trình bê tông cốt thép từ nội lực 
trong cấu kiện. 

CLO5 
Có khả năng làm việc nhóm, giải thích các vấn đề kĩ thuật về kết cấu bê tông 
cốt thép. 

CLO6 Có khả năng đọc hiểu từ ngữ liên quan kết cấu bê tông cốt thép. 

Thái độ 

CLO7 
Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 
được giao và ý thức bảo vệ tài nguyên-môi trường. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I    I        
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CLO2    I I    I        

CLO3    R R    R        

CLO4    R R    R        

CLO5           I    I  

CLO6         R  R      

CLO7               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   M M    R  R    R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 50% X 

CLO1 
–CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập tiểu 
luận 

50% X 
CLO3 

–CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 

20% 
A3.1 (Tuần 9)  
Kiểm tra viết 

100% X 
CLO3 
CLO4 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO1 
CLO2 
CLO4 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
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6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Cầu thang 
1.1 Khái niệm chung 
1.2 Cấu tạo bậc thang 
1.3 Xác định tải trọng tác dụng 
lên bản thang 

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Phổ biến 
đề cương, 
nội dung 
và hình 
thức đánh 
giá. Chia 
nhóm làm 
tiểu luận. 
– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+Tìm kiếm tài 
liệu tham khảo 
và một số dạng 
cấu tạo cầu 
thang 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ. 
 

+ A1.1 

2 

Chương 1: Cầu thang 
1.4 Cầu thang dạng bản 
1.5 Cầu thang dạng limon 

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà:  
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ tại 
lớp.  
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
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– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

3 

Chương 1: Cầu thang 
1.6 Cầu thang dạng xương cá 
1.7 Cầu thang xoắn 
1.8 Ví dụ minh họa 

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn bài 
chương 1 và 
làm bài tập về 
nhà. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ tại 
lớp. 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

4 

Chương 1: Cầu thang 
1.8 Ví dụ minh họa (tt) 
Kiểm tra bài tập tại lớp (A2.1) 

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn bài 
chương 1 và 
chuẩn bị làm 
kiểm tra. 
– Tại lớp: 
+ Làm ví dụ tại 
lớp. 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

5 

Chương 2: Bể chứa chất lỏng 
2.1 Khái niệm 
2.2 Bể chứa nước trên mái 
2.3 Bể tròn 
2.4 Bể ngầm dạng chữ nhật 
2.5 Bể ngầm dạng hình tròn 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 

+ A1.1 
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2.6 Ví dụ minh họa 
  

gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ tại 
lớp. 
 

6 

Chương 2: Bể chứa chất lỏng 
2.3 Bể tròn 
2.4 Bể ngầm dạng chữ nhật 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ tại 
lớp. 
+ Bài tập về nhà 
 

+ A1.1 

7 

Chương 2: Bể chứa chất lỏng 
2.5 Bể ngầm dạng hình tròn 
2.6 Ví dụ minh họa 
  

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn tập kiến 
thức về bể chứa 
chất lỏng. 
+ Làm bài tập. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ tại 
lớp. 
 

+ A1.1 
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– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

8 

Chương 3: Silo – Bunke   
3.1 Khái niệm chung 
3.2 Bunke 
3.3 Tính toán bunke 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO4  
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Ví dụ tính 
toán bunke 

+ A1.1 
 

9 

Chương 3: Silo – Bunke   
3.4 Xác định momen uốn trong 
tường bunke 
+ Kiểm tra giữa kỳ 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO4  
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 
+ Ôn lại kiến 
thức về phương 
pháp thiết kế. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Bài tập về nhà 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Kiểm 
tra viết 
giữa kỳ) 

10 

Chương 3: Silo – Bunke   
3.5 Silo 
3.6 Ví dụ minh họa 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO4 
CLO5  
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại kiến 
thức về thiết kế 
bunke. 
+ Làm bài tập. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Ví dụ tính 
toán silo. 

+ A1.1 
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quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ.  

11 

Chương 4: Tầng hầm 
4.1 Tường chắn đất 
4.2 Tính toán tường tầng hầm 
 

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ về 
tường chắn. 

+ A1.1 

12 

Chương 4: Tầng hầm 
4.3 Tính toán đáy tầng hầm 

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Bài tập về 
tính toán đáy 
tầng hầm. 

+ A1.1 
+ A2.2 
(Đánh 
giá bài 
tiểu 
luận 
nhóm) 

13 

Chương 5: Cấu kiện chịu uốn – 
xoắn 
5.1 Khái niệm chung 
5.2 Cấu tạo 
5.3 Các giả thuyết tính toán 
 

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
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gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

14 

Chương 5: Cấu kiện chịu uốn – 
xoắn 
5.3 Tính toán cấu kiện chịu uốn – 
xoắn tiết diện chữ nhật 
5.4. Ví dụ tính toán 

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ tại 
lớp về cấu kiện 
chịu uốn – xoắn. 

+ A1.1 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các kiến 
thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 
 
 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm xuất 

bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 
Ngô Thế Phong, Lý Trần 
Cường, Đinh Chính Hạo, 
Phan Quang Minh 

2005 
Kết cấu bê tông cốt thép – 

Phần kết cấu đặc biệt NXB KH&KT 

2 Võ Bá Tầm  2005 Kết cấu bê tông cốt thép 3 NXB Xây dựng 

3 Bộ xây dựng 1995 TCVN 2737:1995 “Tải trọng 
và tác động – Tiêu chuẩn thiết 

NXB Xây dựng 
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kế” 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Nguyễn Văn Quảng 2008 
Nền móng và tầng hầm nhà 

cao tầng NXB Xây dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

2 
Mạng thông tin về vật liệu 
xây dựng Việt Nam (vật 
liệu bê tông) 

https://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-ket-
cau/be-tong-204 

2020 

3 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

4 Tạp chí xây dựng Việt Nam http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng 

 

1 Giảng đường C 

Bảng, phấn, máy chiếu 

– Chương 1 

2 Giảng đường C – Chương 2 

3 Giảng đường C – Chương 3 

4 Giảng đường C – Chương 4 

5 Giảng đường C – Chương 5 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
50% 
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(100%). 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao. Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 

trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng). 

Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 

hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 

cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 

Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 

nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 

nhầm lẫn ghi 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 

dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 

trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 

hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 

đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  

chữ,  giãn 
dòng), 
logic. 

Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 

tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 

25% 
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chú, kích 
thước). 

giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 

đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 

đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 

một số sai sót 
trong tính 

toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 

yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 

nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 

ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 
Tiêu  
chí                   

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 
báo cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không phù 

hợp với 
yêu cầu 

Nội dung phù 
hợp  yêu cầu, 
hình ảnh và  

giải thích chưa 
rõ ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 

minh họa rõ  
ràng, đẹp. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

video 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 

dụng video và 
giải thích cụ 
thể hiểu biết 
trên video. 

50% 

Trình 
bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 
quy định 

Slide trình bày 
với số lượng 
phù hợp, sử 

dụng từ ngữ và 
hình ảnh rõ 

ràng 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introduction, 

body and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự thành 

thạo trong 
trình bày 

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ sử 
dụng đơn giản 
dễ hiểu. Thể 
hiện sự thành 

thạo trong trình 
bày và ngôn 

25% 
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ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 

logic, vượt 
quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 
đúng, phát 
âm không 
rõ, giọng 
nói nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. Giọng 
nói nhỏ, phát 

âm còn một số 
từ không rõ, sử 
dụng thuật ngữ 
phức chưa có 
tương tác với 

người nghe khi 
trình bày. 

Phần trình 
bày có bố 

cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 
gian trình 

bày đúng quy 
định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và kịp theo 

dõi nội dung 
trình bày 

Phần trình bày 
ngắn gọn, dễ 
hiểu. Sử dụng 
các thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 
Tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 

hiểu được nội 
dung trình 

bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 
Thu hút sự chú 

ý của người 
nghe, tương tác 

tốt với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình bày. 
Thời gian trình 
bày đúng quy 

định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(63) Học phần: Thực hành kết cấu (0,1) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27022 1.2. Tên học phần: Thực hành kết cấu 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Structural Practice 

1.5. Số tín chỉ: 1 tín chỉ (0/30/60) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 0 tiết 0 

- Thực hành: 30 2 tiết/tuần 

- Tự học:  60 tiết 4 tiết/tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Vũ Thanh Phong 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: (E06017)_Cơ học kết cấu 1 (LT&BTL) 

- Học phần song hành: Không 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
 Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng để thực hiện thi công 
sàn, dầm, cột thực tế ngoài hiện trường. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

- Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về kết cấu bê tông cốt thép. 
- Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức để thực hiện thi công các cấu kiện bê 

tông cốt thép. 
2.2.2. Về kỹ năng 

- Nâng cao khả năng sử dụng các dụng cụ, máy móc, thiết bị thi công. 
- Nâng cao kỹ năng thực hiện công việc thi công ngoài hiện trường. 

2.2.3. Về thái độ 
- Rèn luyện cho sinh viên thái độ tự chủ trong việc học tập, làm việc và nghiên cứu. 
- Rèn luyện có sinh viên tính tự giác. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần “Thực hành kết cấu” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 
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Kiến thức 
CLO1 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về kết cấu bê tông cốt 

thép 

Kỹ năng 
CLO2 Sinh viên sử dụng được các công cụ, máy móc để thực hiện công việc thi 

công các kết cấu BTCT 

Thái độ 

CLO3 Học tập siêng năng, cẩn thận trong thực hành, có trách nhiệm với công việc 
được giao. Tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I   I         

CLO2    R R   R       I I 

CLO3    R R   R       R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   R R   R       R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọn
g số 

Bài đánh giá Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR nào 

ở bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Có mặt 
thường 
xuyên dầy 
đủ các buổi 
kiểm tra 
đánh giá 

25%     
Điểm danh khi 
lên lớp thực 
hành 

Thực hiện 
đúng, đầy 
đủ các bài 
thực hành 

75% 

Thi công cột.  
Thi công 
dầm sàn 
Thi công sàn 

   

Chấm điểm 
các sản phẩm 
thực tế ngoài 
hiện trường 

b. Chính sách đối với học phần 
Học phần được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và phù hợp. Người dạy và người học 
nghiêm chỉnh tuân theo nội dung của đề cương chi tiết để đạt chuẩn đầu ra của học phần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của bài 

học/ 
chương

/ chủ 
để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động 

học của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tuần 
1-2 

 

1. Vấn đề 1: 
Khái quát chung về 
học phần 

2. 1.1 Mục tiêu 
3. 1.2 Nội dung 

học phần 
4. 1.3 Thời gian 

thực hiện 
5. 1.4 Nội quy 

thực hành 
6. 1.5 Cấu tạo 

chung và phương pháp 
thi công  cộtbê tông 
cốt thép 

7. 1.6 Cấu tạo 

4LT 
 

CLO1 
PLO4 
PLO5 
PLO8 

Hướng 
dẫn SV 
nội 
dung 
của HP, 
các yêu 
cầu cần 
đạt 
được 

Ghi 
chép, 
hỏi các 
thắc 
mắc 
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chung và phương pháp 
thi công  sàn và dầm 
sàn bê tông cốt thép  

8. 1.7 Các dụng 
cụ và máy móc thi 
công 

9. 1.8 Vật liệu sử 
dụng để thi công cấu 
kiện bê tông cốt thép 

Tuần 
3-15 

Vấn đề 2 Thi công 
cấu kiện cột, dầm, 
sàn 
2.1 Thi công cột 
2.2 Thi công dầm, sàn 

22TH CLO 02 

PLO4 
PLO5 
PLO8 
PLO1

5 
PLO1

6 

Hướng 
dẫn sinh 
viên 
thực 
hành, 
kiểm tra 
quá 
trình và 
kết quả 
thực 
hiện 

Thực 
hành 
theo 
hướng 
dẫn của 
GV. 
Hỏi câu 
hỏi 

 

Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Đỗ Đình Đức 2014 
Giáo trình kỹ thuật thi công 

tập 1 Xây dựng 

2 Đỗ Đình Đức 2014 
Giáo trình kỹ thuật thi công 

tập 2 Xây dựng 

3 Đoàn Trúc Thy 2020 Bài giảng Kỹ thuật thi công  

 Sách, giáo trình tham khảo 
 Phan Quang Vinh 2017 Kỹ thuật thi công Xây dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Hướng dẫn thi công cột 
https://www.youtube.com/watch?v=bfrt

7BCvOe8 
 

2 Hướng dẫn thi công sàn 
https://www.youtube.com/watch?v=bfrt

7BCvOe8 
 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
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Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực hành 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 Phòng học Máy chiếu, bảng  1  

2 Xưởng thực hành 
Máy trộn, máy làm thép, May 
làm coffa, dụng cụ thi công 5 

 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không 
đi học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học chuyên 
cần (<90%). 

Đi học đầy đủ, 
rất chuyên cần 

(100%). 
50% 

Đóng  
góp tại 

lớp 

Không 
tham gia 

hoạt 
động gì 
tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh 
thoảng 

tham gia 
phát biểu, 
trao đổi ý 

kiến tại lớp. 
Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường xuyên 
phát biểu và 

trao đổi ý kiến 
liên quan đến 
bài học. Các 

đóng góp cho 
bài học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích 
cực các hoạt 
động tại lớp: 

phát biểu, trao 
đổi ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các đóng 
góp rất hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài 
tập 

Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số 

lượng bài 
tập được 

giao. Chưa 
đúng thời 
gian quy 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 

Nộp bài tập đầy 
đủ (100% số 
lượng được 

giao). Hầu hết 
bài tập nộp  

đúng thời gian  
quy định. 

Nộp bài tập đầy 
đủ (100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời gian  

quy định. 

50% 
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định. định. 

Trình 
bày bài 

tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập 
trình bày 
lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày 
(font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng).  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập không 
phù hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn một 
số lỗi nhỏ về 
trình bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  cầu 
(font  chữ, cỡ  
chữ,  giãn dòng), 
logic.  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng,  khoa học. 
Ghi chú, giải 
thích cụ thể, hợp 
lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung 
bài tập 
không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung bài tập 
đầy đủ, hợp lý, 
đúng theo yêu 
cầu nhiệm vụ. 
Tính toán logic, 
chi tiết và rõ 
ràng, hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 
Tiêu 
chí                   

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 
báo 
cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dung 
không 

phù hợp 
với yêu 

Nội dung 
phù hợp  
yêu cầu, 

hình ảnh và  
giải thích 

chưa rõ ràng 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, 
đẹp. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

50% 
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cầu phong phú. 
Có sử dụng 
video 

phong phú. 
Có sử dụng 

video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

Trình 
bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, 

không đủ 
số lượng 
theo quy 

định 

Slide trình 
bày với số 
lượng phù 

hợp, sử 
dụng từ ngữ 
và hình ảnh 

rõ ràng 

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần 

(introduction, 
body and 

conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự thành 

thạo trong 
trình bày 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 
phần. Thuật 
ngữ sử dụng 
đơn giản dễ 
hiểu. Thể 

hiện sự thành 
thạo trong 

trình bày và 
ngôn ngữ. 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 
logic, 

vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phát âm 
không rõ, 
giọng nói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy đủ. 
Giọng nói 
nhỏ, phát 

âm còn một 
số từ không 
rõ, sử dụng 
thuật ngữ 
phức chưa 

có tương tác 
với người 
nghe khi 
trình bày. 

Phần trình bày 
có bố cục 3 

phần rõ ràng. 
Giọng nói vừa 
phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời 
gian trình bày 
đúng quy định, 

thỉnh thoảng 
có tương tác 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và kịp 
theo dõi nội 

dung trình bày 

Phần trình 
bày ngắn gọn, 

dễ hiểu. Sử 
dụng các 

thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Bố cục rõ 
ràng. Giọng 
nói rõ ràng, 

lưu loát. Thời 
gian trình bày 

đúng quy 
định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu 

loát. Thu hút 
sự chú ý của 
người nghe, 
tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời 

gian trình bày 
đúng quy 

định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(64) Học phần: Công trình trên nền đất yếu (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27011 1.2. Tên học phần: Công trình trên nền đất yếu 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Construction on the Soft 
Ground 

1.5. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30/0/60) 

1.6. Phân bố thời gian 8 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 4 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Đoàn Trúc Thy 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy ... 

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E27007)_Địa chất công trình 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Nội dung chính của môn học gồm các phần lý thuyết : Đặc điểm của một số loại đất yếu 
trong xây dựng; những giải pháp xây dựng công trình trên nền đất yếu bao gồm : giải pháp 
về kết cấu; giải pháp về xử lý nền và giải pháp về móng và hệ thống về những nguyên tắc 
khảo sát trong xây dựng. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Trình bày được đặc điểm của một số loại đất yếu trong xây dựng. 
- Phân tích và so sánh được những giải pháp xây dựng công trình trên nền đất yếu bao gồm: 
giải pháp về kết cấu; giải pháp về xử lý nền và giải pháp về móngtừ đơn giản đến hiện đại. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Phân tích được đặc điểm của một số loại đất yếu trong xây dựng.  
- So sánh được những giải pháp xây dựng công trình trên nền đất yếu bao gồm: giải pháp 
về kết cấu; giải pháp về xử lý nền và giải pháp về móng 
- Tính toán được những những giải pháp xử lý đất yếu để thi công công trình. 
2.2.3. Về thái độ 
- Tích cực say mê nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức cơ bản và chuyên sâu hơn. 
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- Thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Công trình trên nền đất yếu” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Trình bày được đặc điểm của một số loại đất yếu trong xây dựng. 

CLO2 Phân tích và so sánh được những giải pháp xây dựng công trình trên nền đất 
yếu bao gồm: giải pháp về kết cấu; giải pháp về xử lý nền và giải pháp về 
móng từ đơn giản đến hiện đại. 

Kỹ năng 

CLO3 Tính toán được những những giải pháp xử lý đất yếu để thi công công trình. 

CLO4 Thể hiện được toàn bộ hoặc một phần các sản phẩm tính toán thiết kế. 

CLO5 Có khả năng thuyết trình và giải thích các vấn đề kĩ thuật về thiết kế các 
phương án xử lý nền đất yếu từ đơn giản đến hiện đại. 

CLO6 Có khả năng đọc hiểu thuật ngữ chuyên ngành liên quan kiến thức về nền 
móng bằng tiếng anh. 

Thái độ 

CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có tinh thần, trách nhiệm và tự 
chịu trách nhiệm cao với công việc được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 

CLO1   I I I I   

CLO2   I I I I   

CLO3   R R R    

CLO4   R R R    
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CLO5       R R 

CLO6       R R 

CLO7       R R 

Tổng hợpHP    R R  R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 3) 
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 5)  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 7)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 

tập nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 8)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần, điểm kiểm tra thường xuyên và điểm kiểm tra giữa kỳ. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

CĐR 
của 

Liên 
quan 

Phương 
pháp 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
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(LT/ 
TH/ 
TT) 

bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

đến 
CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

giảng dạy 
đạt CĐR 

giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Những đặc điểm của 
đất yếu 
1.1 Khái niệm về đất yếu 
1.2 Đặc điểm của một số loại đất 
yếu 
1.3 Các giải pháp xây dựng công 
trình trên nền đất yếu 
Chương 2:Giải pháp kết cấu khi 
xây dựng công trình trên nền 
đất yếu 
2.1. Lựa chọn sơ đồ kết cấu. 

4/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO6 

 

PLO4 
PLO5 
PLO7 
PLO8 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1],  
Chương 1- trang 
13 –68 
Chương 2- trang 
68 --72 
 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Tìm hiểu 
cáckiến thức 
liên quan để 
chuẩn bị thực 
hiện các tính 
toán ở các ví dụ 
ở chương sau. 

+ A1.1 

2 

Chương 2: Giải pháp kết cấu 
khi xây dựng công trình trên 
nền đất yếu (tiếp theo) 
2.2. Bố trí khe lún. 
2.3. Thiết kế giằng móng, giằng 
tường. 
 - Bài toán tính khe lún 
 - Bài toán tính toán giằng tường 
+ Ví dụ minh họa 

4/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CL07 

PLO4 
PLO5 
PLO7 
PLO8 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2- trang 84 --86 
 
Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận 
nhóm và làm 
bài tập tại lớp 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
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3 

Chương 2:Giải pháp kết cấu khi 
xây dựng công trình trên nền 
đất yếu (tiếp theo) 
2.5. Chọn loại móng và độ sâu 
chôn móng 
Chương 3: Các phương pháp 
gia cố, cải tạo nền đất 
3.1. Đệm cát. 
3.2. Cọc cát. 
+ Tính toán chọn tiết diện móng 
và độ sâu chôn móng 
- Bài toán tínhtiết diện móngvà 
độ sâu chôn móng 
 - Bài toán tính lớp đệm cát và 
cọc cát 
+ Ví dụ minh họa  

4/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CL07 

PLO4 
PLO5 
PLO7 
PLO8 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2- trang 86 --95. 
Chương 3- trang 
113 --120 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+ A2.1. 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

4 

Chương 3: Các phương pháp 
gia cố, cải tạo nền đất (tiếp theo) 
3.3. Trụ đất xi măng. 
3.4. Nén trước bằng tải trọng 
tĩnh. 
3.5. Giếng cát. 
3.6. Gia cố nền bằng bấc thấm. 
3.7. Gia cố nền bằng vải địa kỹ 
thuật 
+ Tính toán giếng cát 
- Bài toán tính giếng cát 
 + Ví dụ minh họa 

4/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CL07 

PLO4 
PLO5 
PLO7 
PLO8 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3- trang 120 --
134. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Thảo luận và 
làm bài tập tại 
lớp 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

 

5 
Chương 4: Nguyên tắc thiết kế 
một số loại móng cọc 

4/0/6 CLO1
CLO2 

PLO4 
PLO5 

– Dạy học  
trực tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 

+ A1.1 
+ A2.1 
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4.1. Móng cọc khoan nhồi. 
4.2. Móng cọc barette 
+ Tính toán móng cọc khoan 
nhồi. 
- Bài toán tính móng cọc khoan 
nhồi. 
 + Ví dụ minh họa. 

CLO3 
CLO4 
CLO6 
CL07 

PLO7 
PLO8 

+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4 –trang 150--
158 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớ.p 
+ Bài tập về 
nhà. 

(Đánh 
giá bài 
tập) 
 
 

6 

Chương 4: Nguyên tắc thiết kế 
một số loại móng cọc (tiếp theo) 
4.3. Tường trong đất. 
4.4. Thiết kế móng cọc tràm 
Chương 5: Khảo sát cho xây 
dựng 
5.1. Mục đích, nội dung của công 
tác khảo sát địa chất. 

4/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CL07 

PLO4 
PLO5 
PLO7 
PLO8 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4 –trang 154--
171. 
Chương 5 –
trang 173—192. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp. 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
 

7 

Chương 5: Khảo sát cho xây 
dựng (tiếp theo) 
5.2. Khảo sát cho thiết kế và thi 
công móng cọc. 
5.3. Khảo sát cho thiết kế nhà cao 
tầng. 

4/0/6 CLO1 
CLO2
CLO5 
CLO6 
CLO7 

CLO1 
CLO2C

LO5 
CLO6 
CLO7 
CL08 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Đọc tài liệuở 
nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5 -trang 193—
210. 

+ A1.1 
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+ Câu hỏi 
gợi mở. 
– Tự học: 
+ Đọc tài 
liệu ở nhà. 

– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

8 

Chương 5: Khảo sát cho xây 
dựng (tiếp theo) 
5.4. Xử lý số liệu khảo sát và thí 
nghiệm. 

2/0/6 CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO6 
CLO7 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO6 
CLO7 
CL08 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
– Tự học: 
+ Đọc tài 
liệu ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Đọc tài liệuở 
nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5-trang 211—
227. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Đoàn Trúc Thy 2020 
Tập bài giảng Công trình trên 

nền đất yếu Thư viện ĐHKG 

2 Nguyễn Uyên 2010 Xử lý đất yếu trong xây dựng NXB Xây dựng 

3  2018 
TCVN 4050:2012 “Tiêu 

chuẩn thiết kế móng cọc – 
Tiêu chuẩn thiết kế” 

NXB Xây dựng 

4 Nguyễn Ngọc Bích 2012 
Những phương pháp cải tạo 

đất yếu NXB Xây dựng 

5 Châu Ngọc Ẩn 2010 Nền Móng 
NXB Đại học Quốc 

Gia TP. Hồ Chí 
Minh 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
Võ Phán và Hoàng Thế 
Thao  2018 

Phân tích và tính toán Móng 
Cọc NXB Xây dựng 

2 Vũ Mạnh Hùng 2013 Sổ tay thực hành kết cấu công NXB Xây dựng 
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trình 

3  1995 
TCVN 2737-1995 “Tải trọng 
và tác động – Tiêu chuẩn thiết 

kế” 
NXB Xây dựng 

4 Châu Ngọc Ẩn 2010 Cơ học đất 
NXB Đại học Quốc 

Gia TP. Hồ Chí 
Minh 

5  2018 Móng sâu NXB Xây dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Các bài giảng về thiết kế 
móng sâu cho công trình 
đất yếu nhà cao tầng 

https://tailieuvietnam.com 2020 

2 
Các bài báo về xử lý đất 
yếu https://www.sciencedirect.com/ 2020 

3 
Các bài báo về xử lý đất 
yếu 

https://scholar.google.com/ 2020 

4 
Tổng hợp Quy chuẩn –Tiêu 
chuẩn xây dựng Việt Nam 
(Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

5 Tạp chí xây dựng quốc tế 
https://www.elsevier.com/solutions/sco

pus/content 
2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 
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Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 
(100% 

sốlượng 
được giao). 
Một số bài 

tập nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡchữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, 
bảngbiểu sử 

Bài tập 
trình bày 
đẹp,đầy đủ, 
đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 

25% 
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biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

dụng trong bài 
tập rõ ràng, 
phù hợp.  Ghi 
chú, giảithích 
đầy đủ, hợp lý. 

logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoahọc. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp 
lý.Còn một 
số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu 
chí                   

đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 

báo cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không phù 

hợp với 
yêu cầu 

Nội dung 
phù hợp  yêu 

cầu, hình 
ảnh và  giải 
thích chưa 

rõ ràng 

Nội dung phù hợp 
với yêu cầu.Sử 
dụng thuật ngữ 
đơn giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, đẹp. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung 
phù hợp với 
yêucầu.  Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu.  Hình 
ảnh minh 

họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 
và giải thích 
cụ thể hiểu 

50% 
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biết trên 
video. 

Trình 
bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 
quy định 

Slide trình 
bày với 

sốlượng phù 
hợp, sử 

dụngtừ ngữ 
và hình ảnh 

rõràng 

Slide trìnhbày với 
bố cục logic, rõ 

ràng, gồm 3 phần 
(introduction,body 

and conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 
cụclogic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sựthành 

thạotrongtrình 
bày 

Slide trình 
bàyvới bố 
cục logic, 

rõràng, gồm 
3 phần. 

Thuật ngữ 
sửdụngđơn 

giản dễ 
hiểu.Thểhiện 
sự thànhthạo 
trong trình 

bày và ngôn 
ngữ. 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 
logic, vượt 

quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 

đúng, 
phátâm 

không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 

nghekhông 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. 

Giọng nói 
nhỏ, phát âm 
còn một số 

từ không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức 

chưacótương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình bày có 
bố cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng nói 

vừa phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời gian 

trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người nghe 
có thể hiểu và kịp 
theo dõi nội dung 

trình bày 

Phần trình 
bày ngắn gọn, 

dễ hiểu. Sử 
dụng các 

thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Bố cục rõ 
ràng. 

Giọngnói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thời gian 
trình bày 
đúng quy 

định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu 

loát. Thu hút 
sự chú ý của 

người 
nghe,tương 
táctốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và theo kịp 
tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quyđịnh. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(65) Học phần: Tiếng Anh chuyên ngành (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E07017 1.2. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên 
ngành 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: English for civil 
engineering 

1.5. Số tín chỉ: 02  

1.6. Phân bố thời gian  
-20 giờ lý thuyết, 10 giờ thực hành  

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
-Giảng viên phụ trách chính: Nguyễn Thị Hoàng Hoa 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Tiếng Anh 1,2,3 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
-Nắm được các thuật ngữ chuyên ngành từ các bài đọc. 
-Ôn lại các kiến thức ngữ pháp. 
-Rèn luyện kĩ năng tự học, thuyết trình và thảo luận bằng tiếng anh. 
-Nâng cao kỹ năng đọc, tra cứu tài liệu bằng tiếng anh. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Hiểu được các tài liệu chuyên nghành thông qua các bài trích nguyên văn từ các bài viết 
về quản lý dự án, qui hoạch đô thị, kết cấu công trình, vật liệu xây dựng… 
- Ôn lại các kiến thức cơ bản, các kỹ năng nghe,nói, đọc viết… 
2.2.2. Về kỹ năng 
 - Vận dụng kiến thức vào thực tế. 
 - Rèn luyện kĩ năng thuyết trình và thảo luận. 
2.2.3. Về thái độ 
  Sinh viên phải nhận thức rõ vai trò của tiếng anh chuyên ngành trong nghề nghiệp của 
mình sau này để xác định được mục tiêu động cơ học tập cho phù hợp. 
   Sinh viên cần nâng cao tính tự học trong học tập cụ thể là: nghiên cứu cuẩn bị bài trước 
khi đến lớp; tìm kiếm thêm các tài liệu học tập có liên quan; hăng hái phát biểu khi thảo 
luận nhóm… 
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3. Chuẩn đầu ra của học phần “Tiếng Anh chuyên ngành” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

CLO1 - Hiểu được các tài liệu chuyên nghành thông qua 
các bài trích nguyên văn từ các bài viết về quản lý 
dự án, qui hoạch đô thị, kết cấu công trình, vật liệu 
xây dựng… 
- Ôn lại các kiến thức cơ bản, các kỹ năng 
nghe,nói, đọc viết… 

CLO2 - Hiểu được các tài liệu chuyên nghành thông qua 
các bài trích nguyên văn từ các bài viết về quản lý 
dự án, qui hoạch đô thị, kết cấu công trình, vật liệu 
xây dựng… 
- Ôn lại các kiến thức cơ bản, các kỹ năng 
nghe,nói, đọc viết… 

CLO3 - Vận dụng kiến thức vào thực tế. 
 - Rèn luyện kĩ năng thuyết trình và thảo luận. 

CLO4   Sinh viên phải nhận thức rõ vai trò của tiếng anh 
chuyên ngành trong nghề nghiệp của mình sau này 
để xác định được mục tiêu động cơ học tập cho 
phù hợp. 
   Sinh viên cần nâng cao tính tự học trong học tập 
cụ thể là: nghiên cứu cuẩn bị bài trước khi đến lớp; 
tìm kiếm thêm các tài liệu học tập có liên quan; 
hăng hái phát biểu khi thảo luận nhóm… 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 
Bảng 4.1.Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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CLO 1       I          

CLO 2       R          

CLO 3     M            

CLO 4 R  R   M           
Tổng 
hợp 
học 
phần 

R  R  M M R  

 

 

      

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần  
đánh giá 

Trọng 
số 

Bài 
đánh giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Lquan đến 
CĐR nào ở 

bảng 4.1 

HD PP đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Kiểm tra 
thường 
xuyên 

(KTTX) 

10% Bài nghe 
và đọc 
hiểu 
tương 
ứng 
chiến 
lược và 
từ vựng 
theo chủ 
đề của 
Unit 1, 
2, 3, 4 

 
 
30% 
 

  
 
CLO 1 

 

Bài nói 
tương 
ứng 
chiến 
lược và 
từ vựng 
theo chủ 
đề của 
Unit 
5,6,7,8 

30%  CLO 3 
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Viếtluận 
theo chủ 
đề của 
Unit 1-8 

40%  CLO 2 

Bài tập lớn 
(hoặc dự án) 

20% Sinh 
viên làm 
việc theo 
nhóm 
thảo 
luận, 
chọn lựa 
và tổ 
hợp lại 
được các 
câu hỏi 
sử dụng 
cùng 1 
chiến 
lược 
trong  12 
bài với 
chủ đề 
được 
giao. 
Sau khi 
đã nhận 
phản hồi 
của 
giảng 
viên thì 
chuyển 
tréo cho 
các 
nhóm 
khác đọc 
hiểu, 
chọn 
phương 
án trả lời 
phù hợp 
và tréo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
(Rubric 
làm việc 
nhóm) 

CLO 1 
CLO 2 
CLO 3 
CLO 4 
 

- GV xác 
định các tình 
huống làm 
việc trong 
thực tiễn, giao 
bài tập lớn 
(dự án) cho 
các nhóm SV 
từ đầu HP. 
Theo hướng 
dẫn, SV trong 
nhóm tự phân 
công t/viên 
phụ trách 
n/cứu tài liệu, 
đi thực tế tìm 
hiểu thảo 
luận, viết 
b/cáo cho đề 
tài của nhóm 
và n/cứu đề 
tài của nhóm 
khác để có 
thông tin phản 
biện (để được 
cộng điểm); 
- GV chấm 
điểm kỹ năng 
làm việc 
nhóm (theo 
rubric), kỹ 
năng thuyết 
trình và viết 
báo cáo; 
- GV giao đề 
tài cho từng 
SV ngay từ 
đầu HP. Việc 
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đánh giá Bài 
tập lớn có thể 
thực hiện ở 
gần cuối học 
kỳ. 

Đánh giá 
giữa kỳ 

 
20% 

Sinh 
viên làm 
việc cá 
nhân, 
chọn đọc 
tài liệu 
đọc hiểu 
mở rộng 
(truyện, 
sách, 
báo,….), 
viết báo 
cáo về 
quá trình 
đọc hiểu 
mở rộng 
của mình 
theo yêu 
cầu của 
giảng 
viên 

 R1 CO 1 
CO 2 

 

. Đánh giá 
cuối kỳ 

50% Bài ktra 
cuối kỳ: 
Thi tổng 
hợp cả 4 
kỹ năng 
nghe nói 
đọc viết. 

  CLO 1 
CLO 2 
CLO 3 
CLO 4 

 

b. Chính sách đối với học phần 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội 
dung cơ 
bản của 
bài học 

Số tiết 
(LT/ TH/ 

TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt 
động 

học của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 



718 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

bảng 
4.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tuần 
1,2 

Unit 1: 
The 
Constructi
on 
Industry. 

04 

1.1. Nghe 
được các 
bài đọc qua 
máy tính 
của Unit 1  
1.2. Sử 
dụng được 
từ vựng để 
đọc hiểu 
các bài liên 
quan đến 
chủ đề. 

 
CLO1 
 
 
 
CLO4 

GV sử 
dụng tài 
liệu , máy 
tính và 
projector 
để hướng 
dẫn 

Đọc 
trước nội 
dung và 
tra từ 
mới  
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
- Đọc 
hiểu và 
Bài tập 

 

Tuần 
2,3 

Unit 2: 
Trades. 04 

1.1.Sử dụng 
được từ 
vựng đã 
học được 
để viết bài 
luận về chủ 
đề  
1.2. Đọc 
hiểu được 
về chủ đề  

CLO2 
 
 
 
CLO1 

GV sử 
dụng tài 
liệu [1], 
máy tính 
và 
projector 
để hướng 
dẫn 

Đọc 
trước nội 
dung và 
tra từ 
mới  
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
- Đọc 
hiểu và 
Bài tập 

 

Tuần 
4,5 

Unit 3: 
Heavy 
equipment
. 

04 

1.1. Vận 
dụng kiến 
thức vào 
thực tế 
1.2. Đọc 
hiểu được 
về chủ đề 
 

CLO3 
 
CLO1 

GV sử 
dụng tài 
liệu , máy 
tính và 
projector 
để hướng 
dẫn 

Đọc 
trước nội 
dung và 
tra từ 
mới  
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
- Đọc 
hiểu và 
Bài tập 

 

Tuần 
6 

Kiểm tra 02 
Bài nghe và 
đọc hiểu 
tương ứng 
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chiến lược 
và từ vựng 
theo chủ đề 
của 

Tuần 
7,8 

Unit 4: 
Building 
supplies. 

04 

1.1. Sử 
dụng 
được từ 
vựng 
để đọc 
hiểu 
các bài 
liên 
quan 
đến chủ 
đề. 

1.2.Vận 
dụng kiến 
thức vào 
thực tế 

CLO4 
 
 
 
 
 
 
CLO3 

GV sử 
dụng tài 
liệu , máy 
tính và 
projector 
để hướng 
dẫn 

Đọc 
trước nội 
dung và 
tra từ 
mới  
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
- Đọc 
hiểu và 
Bài tập 

 

Tuần 
9,10 

Unit 5: On 
the site. 04 

1.1. Sử 
dụng được 
từ vựng đã 
học được 
để viết bài 
luận về chủ 
đề  
1.2. Đọc 
hiểu được 
về chủ đề 

CLO2 
 
 
 
CLO1 

GV sử 
dụng tài 
liệu , máy 
tính và 
projector 
để hướng 
dẫn 

Đọc 
trước nội 
dung và 
tra từ 
mới  
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
- Đọc 
hiểu và 
Bài tập 

 

Tuần 
11,12 

Unit 6: 
Health 
and safety 

04 

1.1. Nghe 
được các 
bài đọc qua 
máy tính 
của. 
1.2. Sử 
dụng được 
từ vựng để 
đọc hiểu 
các bài liên 
quan đến 

CLO1 
 
 
 
CLO4 

GV sử 
dụng tài 
liệu , máy 
tính và 
projector 
để hướng 
dẫn 

Đọc 
trước nội 
dung và 
tra từ 
mới  
- Phần 
chuẩn bị 
trên lớp:  
- Đọc 
hiểu và 
Bài tập 
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chủ đề. 

Tuần 
13 Kiểm tra 02 

Bài nghe và 
đọc hiểu 
tương ứng 
chiến lược 
và từ vựng 
theo chủ đề 
của 

    

Tuần 
14,15 Ôn tập 04 

Cho bài tập 
ôn tập      

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 
1 Evan Frendo.  2018 English for construction NXB Tổng hợp 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 James cumming. 2015 
English on Building and 

Architectur 
NXB Tổng hợp 

2 
Becky Tarver- 

Chase and David 
Bohlke 

2018 
Reading Explorer 

Foundations, 2 edition Andrew Robinson 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Skimming and scanning 

http://oxford.edu.vn/goc-tieng-
anh/kinh-nghiem-hoc-tieng-anh/ky-

nang-skimming-va-scanning--de-bai-
doc-khong-kho-586.html 

21/6/2020 

2 Multiple choice 
http://ielts-fighter.com/reading/Unit-1-
Ki-nang-lam-bai-Multiple-
choice_mt1453085130.html 

21/6/2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí 

nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  
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1     

2     

3     

9. Holistic Rubric đánh giá làm việc nhóm qua bài tập lớn (dự án) 

4 điểm 3 điểm 2 điểm 1 điểm 
1. Dự án được thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên. 
2. Khối lượng công 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ đồng đều 
giữa các thành viên. 
3. Vai tròlãnh đạo 
được đảm nhận bởi 
mỗi thành viên cho 
các nhiệm vụ khác 
nhau là rõ ràng. 
4. Biên bản các cuộc 
họp luôn được ghi 
lại và sự đóng góp 
của mỗi thành viên 
được xác định. 

1. Dự án được thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên 
2. Khối lượng công 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ đồng đều 
giữa các thành viên 
3. Vai trò lãnh đạo 
được đảm nhận bởi 
mỗi thành viên cho 
các nhiệm vụ khác 
nhau không rõ ràng. 
4. Biên bản các cuộc 
họp thường được 
ghi lại và sự đóng 
góp của mỗi thành 
viên được xác định. 

1. Dự án được thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên. 
2. Khối lượng công 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ không đồng 
đều giữa các thành 
viên hoặc ít nhất 
một thành viên được 
giao cho những 
nhiệm vụ đơn giản 
như viết báo cáo. 
3. Biên bản các cuộc 
họp thường được 
ghi lại và sự đóng 
góp của mỗi thành 
viên không được 
xác định. 

1. Dự án được thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên. 
2. Khối lượng công 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ không đồng 
đều giữa các thành 
viên hoặc ít nhất 
một thành viên được 
giao cho những 
nhiệm vụ đơn giản 
như viết báo cáo 
3. Biên bản các cuộc 
họp hiếm khi được 
ghi lại và các nổ lực 
đóng góp dàn trải. 
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(66) Học phần: Trang thiết bị công trình (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27016 1.2. Tên học phần: Trang thiết bị công trình 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Construction Equipments 

1.5. Số tín chỉ: 02  

1.6. Phân bố thời gian  
- Nghe giảng lý thuyết, bài tập:  30 tiết 

- Làm bài tập nhóm:  00 tiết 

- Tự nghiên cứu:  60 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

-Giảng viên phụ trách chính:  
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

-Học phần học trước: Không có 

-Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Môn học thuộc nhóm môn cơ sở cung cấp cho SV ngành Xây dựng các khái niệm 
cơ bản về các hệ thống phục vụ sinh hoạt cho con người trong công trình như: hệ thống 
điện, hệ thống nước, hệ thống thông gió, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống phòng cháy 
chữa cháy, hệ thống giao thông chiều đứng, các thiết bị kỹ thuật khác. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 

2.2.1. Về kiến thức 
Sau khi học xong học phần này, sinh viên có được kiến thức để thiết kế các hệ thống 

thiết bị phục vụ sinh hoạt của con người trong công trình. 
2.2.2. Về kỹ năng 
Biết cách đọc và xây dựng bản vẽ trang thiết bị phục vụ công trình, đồng thời phát 

triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng học tập nâng cao, tự nghiên cứu của 
sinh viên. 

2.2.3. Về thái độ 
Xây dựng tác phong công nghiệp, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Hình thành 

tinh thần trách nhiệm trong học tập cũng như trong quá trình làm việc. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Trang thiết bị công trình” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
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Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR 
học phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

CLO1 
Hiểu và có khả năng để thiết kế các hệ thống thiết bị phục vụ sinh 

hoạt của con người trong công trình. 

CLO2 Biết cách đọc và xây dựng bản vẽ trang thiết bị phục vụ công trình. 

CLO3 
Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng tự nghiên 

cứu của sinh viên. 

CLO4 
Xây dựng tác phong chuyên nghiệp và tinh thần tách nhiệm trong 

học tập. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

CLO 1    M             

CLO 2    I      I       

CLO 3    I             

CLO 4     M         M  M 

Tổng 
hợp 
học 

phần 

   M M    

 

I 

   

M  M 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọng 
số 

Bài đánh giá Trọn
g số 

Rubric 
(đánh 

Liên quan 
đến CĐR 

Hướng dẫn 
phương 
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con dấu X 
nếu có) 

nào ở bảng 
4.1 

pháp đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Điểm chuyên 
cần 5% A1   CLO4 Điểm danh 

Kiểm tra 
giữa kỳ 45% 

A2.1 Bài tập 
chương 4 50%  

CLO1, 
CLO2, 
CLO3, 
CLO4 Điểm trung 

bình của 
các bài tập. 

  
A2.2 Bài tập 

chương 7 
50%  

CLO1, 
CLO2, 
CLO3, 
CLO4 

Thi kết thúc 
học phần 50% 1 50%  

CLO1, 
CLO2, 
CLO3, 
CLO4 

Bài thi tự 
luận kết 
thúc học 
phần. 

b. Chính sách đối với học phần 
Không có 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ 
bản của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan đến 
CĐR nào 

ở bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động 
học 
của 

SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chủ đề 1: Giới 
thiệu chung 
1.1 Toàn cảnh bề 
các hệ thống 
trang thiết bị kỹ 
thuật công trình 
1.2 Những yếu tố 
ảnh hưởng đến 
việc bố trí trang 
thiết bị kỹ thuật 
công trình 
1.3 Tầm quan 

2  
CLO1, 
CLO4 

Diễn 
giảng. 

Nghe 
giảng 

A1 
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trọng của của hệ 
thống trang thiết 
bị kỹ thuật trong 
công trình . 

2 

Chủ đề 2: Hệ 
thống năng 
lượng trong 
công trình  
2.1 Hệ thống sử 
dụng điện 
2.2 Hệ thống 
Năng lượng Mặt 
trời 

2  
CLO1,  
CLO2, 
CLO4 

Diễn 
giảng, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1 

3 
2.3 Hệ thống 
năng lượng gió 
2.4 Bộ đổi điện 

2  
CLO1, 
CLO4 

Diễn 
giảng. 

Nghe 
giảng 

A1 

4 

Chủ đề 3: Hệ 
thống cấp thoát 
nước công trình 
3.1 Hệ thống cấp 
nước bên trong 
công trình 
3.2 Bơm nước 

2  
CLO1,  
CLO3, 
CLO4,  

Diễn 
giảng, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1,  

5 

3.3 Két nước áp 
lực 
3.4 Hệ thống 
thoát nước bên 
trong công trình. 

2  
CLO1,  
CLO3, 
CLO4,  

Diễn 
giảng, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1 

6 

Chủ đề 4: Hệ 
thống thông gió 

và điều tiết 
không khí 

4.1 Thiết bị của 
hệ thống thông 
gió cưỡng bức 
4.2 Chọn chủng 
loại và tính công 
suất máy điều 
hòa không khí 

2  
CLO1, 
CLO4. 

Diễn 
giảng. 

Nghe 
giảng,  A1 



726 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

4.3 Đường ống 
dẫn gió của hệ 
thống thông gió. 

7 

4.4 Tính toán để 
lựa chọn hệ 
thống điều tiết 
không khí 
4.5 Đặc tính của 
một vài loại máy 
điều hòa không 
khí  
Chủ đề 5: Hệ 
thống thông tin 
và tự động công 
trình 
5.1 Nhu cầu sử 
dụng 

1 
 
 
 
 
 

1 

 

CLO1,  
CLO2,  
CLO3, 
CLO4,  

Diễn 
giảng, 
hướng 
dẫn bài 
tập 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1, 
A2.1 

8 

5.2 Phân loại, lựa 
chọn và bố trí 
các hệ thống 
thiết bị thông tin 
và tự động 

2  

CLO1,  
CLO2, 
CLO3, 
CLO4. 

Diễn 
giảng, 
thảo luận 

Nghe 
giảng, 
làm 
bài 
tập 

A1 

9 

Chủ đề 6: Hệ 
thống phòng 
cháy và chữa 
cháy 
6.1 Hiện tượng 
cháy, nguyên 
nhân và hậu quả 

2  
CLO1, 
CLO4. 

Trực 
quan 

Nghe 
giảng 

A1 

10 

6.2 Công tác 
phòng chống 
cháy.  
6.3 Công tác 
chữa cháy. 

2  
CLO1, 
CLO4 

Trực 
quan 

Nghe 
giảng A1 

11 

Chủ đề 7: Giao 
thông theo 
chiều đứng 
7.1 Nhu cầu sử 
dụng thang máy 
trong công trình 

2  
CLO1, 
CLO3, 
CLO4. 

Diễn 
giải, 
thảo luận 

Nghe 
giảng, 
thảo 
luận 

A1 
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7.2 Cấu tạo của 
các loại thang 
máy 

12 

7.3 Vị trí bố trí 
thang máy  
7.4 Tính toán lựa 
chọn thang máy 

2  

CLO1,  
CLO2, 
CLO3, 
CLO4. 

Diễn 
giải, 
thảo luận 

Nghe 
giảng, 
thảo 
luận 

A1, 
A2.2 

13 

Chủ đề 8: Các 
thiết bị kỹ thuật 
khác 
8.1 Các thiết bị 
vệ sinh nhà cửa  
8.2 Thiết bị nhà 
bếp 

2  

CLO1, 
CLO2,  
CLO3, 
CLO4. 

Trực 
quan,  
Thảo 
luận 

Nghe 
giảng, 
thảo 
luận 

A1 

14 

Hệ thống chống 
sét 
9.1 Các hệ thống 
thu sét 
9.2 Dây dẫn sét 

2  
CLO1, 
CLO2, 
CLO4. 

Thảo 
luận 

Thảo 
luận A1,  

15 

9.3 Các hệ thống 
chống sét lan 
truyền. 
9.4 Sự cần thiết 
và cách bố trí hệ 
thống nối đất an 
toàn và nối đất 
chống sét. 

2  
CLO1, 
CLO2, 
CLO4. 

Thảo 
luận 

Thảo 
luận  

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
xuất 
bản 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Trần Thị Mỹ Hạnh 2001 
Trang thiết bị kỹ thuật công 

trình Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

2 Trần Thị Mỹ Hạnh 2015 Giáo trình điện công trình Trường Đại học 
Kiến trúc 
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TP.HCM 

3 
Nguyễn Lan Anh,  

Phạm Việt Anh 2008 
Thiết Bị Kỹ Thuật Trong 

Kiến Trúc Công Trình NXB Xây dựng 

4 
Nguyễn Lan Anh,  

Phạm Việt Anh 2007 
Trang thiết bị kỹ thuật công 

trình xây dựng NXB Xây dựng 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí nghiệm, 
xưởng, cơ sở thực 

hành 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ thí nghiệm, 

thực hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số 
lượng  

1 Phòng học Nhà học B Máy chiếu, bảng 1 Toàn bộ học phần. 

9. Holistic Rubric đánh giá làm viện nhóm qua bài tập lớn (dự án) 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy đủ, 
rất chuyên cần 

(100%). 
50% 

Đóng  
góp tại 

lớp 

Không 
tham gia 

hoạt 
động gì 
tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích 
cực các hoạt 
động tại lớp: 

phát biểu, trao 
đổi ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các đóng 
góp rất hiệu 

quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 
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Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp,đầy đủ, 
đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp lý. 
Còn một số 
sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(67) Học phần: Phương pháp phần tử hữu hạn 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27017 1.2. Tên học phần: Phương pháp phần tử hữu 
hạn 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Finite element method 

1.5. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30/0/60) 

1.6. Phân bố thời gian 10 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 3 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 0 tiết/ tuần 

- Tự học:  60 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiện Nhân 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy ... 

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Sức bền vật liệu 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp phần tử hữu hạn (PPPTHH) nhằm giúp 
sinh viên có thể giải các bài toán cơ học kết cấu theo phương pháp này cũng như sử dụng 
một trong các phần mềm phổ biến (EngiLab, MatLab,..) để phân tích kết cấu. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về phương pháp phần tử hữu hạn và các lý thuyết về phần tử 
trong kết cấu như phần tử thanh, dầm, dàn, khung. 
2.2.2. Về kỹ năng 
Có khả năng phân tích nội lực của các phần tử thanh, dầm, dàn, khung bằng phương pháp 
phẩn tử hữu hạn. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Hiểu được các khái niệm trong phần tử hữu hạn như chuyển vị, biến dạng, 

nội lực của các phần tử thanh, dầm, dàn, khung. 

CLO2 Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn cho bài toán phân tích nội lực các 
phần tữ thanh, dầm, dàn, khung. 

Kỹ năng 

CLO3 Tính toán được nội lực của phần tử thanh bằng phương pháp PTHH 

CLO4 Tính toán được nội lực của phần tử dầm bằng phương pháp PTHH 

CLO5 Tính toán được nội lực của các thanh dàn bằng phương pháp PTHH 

CLO6 Tính toán được nội lực của phần tử khung bằng phương pháp PTHH 

Thái độ 

CLO7 Học tập nghiêm túc, có trách nhiệm với các kết quả tính toán của mình và 
luôn có tinh thần tự giác với công việc được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I    I        

CLO2    I I    R        

CLO3    R R    R   R     

CLO4    R R    R   R     

CLO5         R   R     

CLO6         R   R     

CLO7               R R 

Tổng 
hợp    R R    R  R R   R R 
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5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1.  
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1  
CLO2 
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2.  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO1 
CLO2 
CLO5 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3.  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO1 
CLO2 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 
Kiểm tra viết 100% X 

CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 
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g/ chủ 
đề 

bảng 
4.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1. Cơ sở PPPTHH 
1.1. Khái niệm chung 
1.2. Sơ lược về sự ra đời của 
phương pháp 
1.3. Các ứng dụng của PPPTHH 
 

3/0/6 CLO1  PLO4 
PLO5 
PLO9 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

A1.1 

2 

Chương 1. Cơ sở PPPTHH 
1.4. Các phần mềm sử dụng 
PPPTHH 
1.5. Trình tự phân tích kết cấu 
theo PPPTHH 

3/0/6 CLO1 PLO4 
PLO5 
PLO9 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

A1.1 

3 

Chương 2. Tính thanh chịu lực 
dọc trục theo PPPTHH 
2.1. Mô tả toán học bài toán 
thanh chịu lực dọc trục theo 
chuyển vị 
2.2. Phần tử thanh chịu lực dọc 
trục: xấp xỉ chuyển vị, ma trận độ 
cứng, véc tơ tải phần tử trong các 
trường hợp chịu lực khác nhau. 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO12 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

A1.1 
 

4 

Chương 2. Tính thanh chịu lực 
dọc trục theo PPPTHH 
2.2. Phần tử thanh chịu lực dọc 
trục: xấp xỉ chuyển vị, ma trận độ 
cứng, véc tơ tải phần tử trong các 
trường hợp chịu lực khác 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO12 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 

A1.1 
A3.1 
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nhau.khung – Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

trả lời câu hỏi. 

5 

Chương 3. Tính kết cấu dầm 
theo PPPTHH 
3.1. Mô tả toán học bài toán dầm 
chịu uốn theo lý thuyết cổ điển 
(dầm kỹ thuật) 
3.2. Phần tử dầm phẳng: xấp xỉ 
chuyển vị, ma trận độ cứng, véc 
tơ tải phần tự trong các trường 
hợp chịu lực khác nhau 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO12 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

A1.1 
A2.1 

6 

Chương 3. Tính kết cấu dầm 
theo PPPTHH 
3.2. Phần tử dầm phẳng: xấp xỉ 
chuyển vị, ma trận độ cứng, véc 
tơ tải phần tự trong các trường 
hợp chịu lực khác nhau 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO12 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

A1.1 

7 

Chương 4. Tính kết cấu dàn 
theo PPPTHH 
4.1. Các giả thiết nghiên cứu kết 
cấu dàn 
4.2. Phần tử dàn phẳng: ma trận 
độ cứng, véc tơ tải phần tử, 
chuyển trục tọa độ 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO12 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

A1.1 
A2.2 

8 

Chương 4. Tính kết cấu dàn 
theo PPPTHH 
4.3. Phần tử dàn không gian – ma 
trận chuyển trục tọa độ 
4.4. Công thức tính lực dọc trong 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO12 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 

A1.1 
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phần tử cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

9 

Chương 5. Tính kết cấu khung 
theo PPPTHH 
5.1. Phân biệt kết cấu khung 
phẳng, khung dàn và khung 
không gian 
5.2. Phần tử khung phẳng: ma 
trận độ cứng, ma trận chuyển trục 
tọa độ, véc tơ tải phần tử trong 
các trường hợp chịu tải khác 
nhau 
5.3. Phần tử thanh chịu xoắn: xấp 
xỉ chuyển vị, ma trận độ cứng, 
véc tơ tải phần tử trong các 
trường hợp chịu lực khác nhau  

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO12 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

A1.1 
A2.3 

10 

Chương 5. Tính kết cấu khung 
theo PPPTHH 
5.4. Phần tử khung dàn: ma trận 
độ cứng, ma trận chuyển trục tọa 
độ, véc tơ tải phần tử trong các 
trường hợp chịu lực khác nhau 
5.5. Phần tử khung không gian: 
ma trận độ cứng, ma trận chuyển 
trục tọa độ, véc tơ tải phần tử 
trong các trường hợp chịu lực 
khác nhau 

3/0/6 CLO1
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO12 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1] 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

A1.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1     

2     

 Sách, giáo trình tham khảo 
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1 Võ Như Cầu 2005 Tính kết cấu theo phương 
pháp phần tử hữu hạn 

Xây dựng 

2 Chu Quốc Thắng 1997 Phương pháp phần tử hữu hạn Khoa học - Kỹ thuật 

3 
Trần Ích Thịnh, Đỗ Như 
Khoa 

2007 Phương pháp phần tử hữu hạn Giáo dục 

4 
Nguyễn Xuân Phái, 
Nguyễn Tiến Khiêm 

2001 Phương pháp phần tử hữu hạn 
thực hành trong cơ học 

Giáo dục 

5 Đinh Văn Phong 2000 Phương pháp số trong cơ học Khoa học - Kỹ thuật 

6 
Nguyễn Mạnh Yên 1999 Phương pháp số trong cơ học 

kết cấu 
Khoa học & Kỹ 

thuật 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Khóa học trực tuyến về 
PPPTHH 

https://kcthk21920.gnomio.com/course
/view.php?id=8 

2020 

Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp Không Hiếm khi Thỉnh thoảng Thường Tham gia 50% 
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tại lớp tham gia 
hoạt động 
gì tại lớp 

tham gia phát 
biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 
(100% 

sốlượng 
được giao). 
Một số bài 

tập nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡchữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, 
bảngbiểu sử 
dụng trong bài 
tập rõ ràng, 
phù hợp.  Ghi 
chú, giảithích 
đầy đủ, hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp,đầy đủ, 
đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoahọc. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 

25% 
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thước). thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng 
vớiyêucầu 
nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp 
lý.Còn một 
số sai sót 
trongtính 
toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp 
lý,đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. Tính 
toán logic, 
chi tiết và 
rõ ràng, 
hoàn toàn 
hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộidungbáo 
cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dungkhông 
phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phùhợp  yêu 

cầu, hình 
ảnh và  giải 
thích chưa 

rõ ràng 

Nộidungphù hợp 
với yêu cầu.Sử 
dụng thuật ngữ 
đơn giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh minh 
họa rõ  ràng, đẹp. 

Nội dung 
phùhợp với 
yêucầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn giản, 
dễ hiểu. Hình 
ảnh minh họa 
rõ ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung 
phù hợp với 
yêucầu.  Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu.  Hình 
ảnh minh 

họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 
và giải thích 
cụ thể hiểu 

biết trên 
video. 

50% 

Trình bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 
quy định 

Slide trình 
bày với 

sốlượng phù 
hợp, sử 

dụngtừ ngữ 
và hình ảnh 

rõràng 

Slide trìnhbày với 
bố cục logic, rõ 

ràng, gồm 3 phần 
(introduction,body 

and conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 
cụclogic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sựthành 

thạotrongtrình 

Slide trình 
bàyvới bố 
cục logic, 

rõràng, gồm 
3 phần. 

Thuật ngữ 
sửdụngđơn 

25% 
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bày giản dễ 
hiểu.Thểhiện 
sự thànhthạo 
trong trình 

bày và ngôn 
ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình 
bàykhông 
logic, vượt 

quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 

đúng, 
phátâm 

không rõ, 
giọngnói 

nhỏ. 
Người 

nghekhông 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. 

Giọng nói 
nhỏ, phát âm 
còn một số 

từ không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức 

chưacótương 
tác với 

người nghe 
khi trình 

bày. 

Phần trình bày có 
bố cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng nói 

vừa phải, rõ ràng, 
dễ nghe, thời gian 

trình bày đúng 
quy định, thỉnh 
thoảng có tương 

tác với người 
nghe. Người nghe 
có thể hiểu và kịp 
theo dõi nội dung 

trình bày 

Phần trình 
bày ngắn gọn, 

dễ hiểu. Sử 
dụng các 

thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Bố cục rõ 
ràng. 

Giọngnói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thời gian 
trình bày 
đúng quy 

định. Tương 
tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
được nội 

dung trình 
bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu 

loát. Thu hút 
sự chú ý của 

người 
nghe,tương 
táctốt với 

người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và theo kịp 
tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quyđịnh. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(68) Học phần: Động lực học công trình (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27018 1.2. Tên học phần: Động lực học công trình 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Dynamics of Structures 

1.5. Số tín chỉ:  2 tín chỉ 

1.6. Phân bố thời gian  15 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 2 tiết/ tuần 

- Thực hành: 0 tiết 0 

- Tự học:  60 tiết 4 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Bùi Kiến An 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E06018)_Cơ học kết cấu 2 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng về ứng xử tuyến tính của 
công trình khi chịu tác động của tải trọng thay đổi theo thời gian. Cụ thể, học phần này 
giúp người học phân tích và thiếp lập được phương trình chuyển động của hệ một hoặc 
nhiều bậc tự do (BTD). Từ đó, các đặc trung động học và chuyển vị, nội lực của hệ được 
tính toán. Ngoài ra, người học còn tự tìm hiểu và tính toán được tác động động đất lên công 
trình theo TCXDVN. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Kiến thức chuyên môn để phân tích các đặc trưng động học của công trình, thiết kế các 
kết cấu công trình chịu tác động của tải trọng động. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Xác định được các đặc trưng động học và các đáp ứng động của công trình. 
- Khả năng thuyết trình, làm việc nhóm và đọc hiểu thuật ngữ liên quan. 
2.2.3. Về thái độ 
- Có trách nhiệm trong học tập, công việc; có đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Động lực học công trình” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
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Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 

CLO1 
Phân tích được các loại tải trọng động và các đặc trưng động học của công 
trình. 

CLO2 
Đọc hiểu và trình bày các phương pháp tính toán tải trọng động đất lên  
công trình theo TCXDVN. 

Kỹ năng 

CLO3 
Lập được phương trình chuyển động hệ một bậc tự do (BTD), nhiều BTD, 
không cản hay có cản phù hợp với công trình chịu tải trọng. 

CLO4 
Xác định được các đặc trưng động học (tần số, chu kỳ, dạng dao động) và 
các ứng xử động (chuyển vị, vận tốc, gia tốc, mô-men uốn, lực cắt, lực dọc 
theo thời gian) của công trình chịu tải trọng động. 

CLO5 
Có khả năng làm việc nhóm, giải thích các vấn đề về phân tích động lực học 
công trình. 

CLO6 Có khả năng đọc hiểu từ ngữ liên quan. 

Thái độ 

CLO7 
Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 
được giao và ý thức bảo vệ tài nguyên-môi trường. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I    I        

CLO2   R I I    I        

CLO3   M R R    R        

CLO4    R R    R        

CLO5           I    I  
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CLO6         R  R      

CLO7               R R 

Tổng 
hợp   M R R    R  R    R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 

100% X CLO7 
Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 5) 
Đánh giá bài tập 50% X 

CLO1 
CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 13)  
Đánh giá bài tập tiểu 
luận 

50% X 
CLO3 

–CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 

20% 
A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 

100% X 
CLO3 
CLO4 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO1 
CLO2 
CLO4 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 
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TT) chươn
g/ chủ 

đề 

nào ở 
bảng 
4.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Tổng quan 
1.1 Mục tiêu cơ bản của môn học  
1.2 Các dạng tải trọng động tiền 
định  
1.3 Các đặc trưng cơ bản của bài 
toán động  
1.4 Các phương pháp rời rạc hóa  
1.5 Các phương pháp thiết lập 
phương trình chuyển động  
 

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Phổ biến 
đề cương, 
nội dung 
và hình 
thức đánh 
giá. Chia 
nhóm làm 
tiểu luận. 
– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+Tìm kiếm các 
dạng tải trọng 
động thường tác 
dụng lên công 
trình. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 

2 

Chương 2: Hệ một bậc tự do 
2.1 Phương trình chuyển động 
của hệ một bậc tự do  
  2.1.1 Mô hình động học của kết 
cấu đơn giản  
  2.1.2 Hệ 1 bậc tự do  
  2.1.3 Lực đàn hồi: quan hệ lực – 
chuyển vị  
  2.1.4 Lực cản  
  2.1.5 Phương trình chuyển động 
do ngoại lực  
  2.1.6 Ảnh hưởng của trọng lực  
  2.1.7 Phương trình chuyển động 
do chuyển động của nền  

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO9  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại kiến 
thức cơ bản về 
kết cấu. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 

3 

Chương 2: Hệ một bậc tự do 
2.2 Dao động tự do không cản  
2.3 Dao động tự do có cản  
  2.3.1 Các dạng dao động tự do 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO4 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO9  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2. 
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có cản 
  2.3.2 Dao động tự do cản ít  
  2.3.3 Độ giảm dao động  
  2.3.4 Thí nghiệm dao động tự 
do  
 

cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở, 
giải quyết 
vấn đề. 

– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ. 

4 

Chương 2: Hệ một bậc tự do 
2.4 Dao động không cản do tải 
trọng điều hòa  
  2.4.1 Tải trọng điều hòa  
  2.4.2 Dao động không cản do tải 
trọng điều hòa dạng sine  
  2.4.3 Hệ số động chuyển vị  
  2.4.4 Hiện tượng cộng hưởng  
 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO4 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO9 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, giải 
thích. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
+ Làm bài 
tập. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ 
tính toán. 

 

5 

Chương 2: Hệ một bậc tự do 
2.5 Dao động có cản do tải trọng 
điều hòa  
  2.5.1 Dao động cưỡng bức do 
tải dạng sine của hệ cản ít  
  2.5.2 Hiện tượng cộng hưởng  
  2.5.3 Hệ số động chuyển vị  
 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO4 
CLO5  
CLO6 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại kiến 
thức 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Ví dụ tính 
toán 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

6 

Chương 3: Hệ nhiều bậc tự do 
3.1 Hệ đơn giản: 1 nhịp 2 tầng  
  3.1.1 Phương trình chuyển động 
  3.1.2 Hệ khối lượng – lò xo – 

2/0/4 CLO2 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 

+ A1.1 
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cản 
 

PLO15 cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví du.  

– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Ví dụ về tính 
toán hệ nhiều 
bậc tự do. 

7 

Chương 3: Hệ nhiều bậc tự do 
3.2 Phương trình chuyển động 
tổng quát  
  3.2.1 Rời rạc kết cấu  
  3.2.2 Lực đàn hồi  
  3.2.3 Lực cản  
  3.2.4 Lực quán tính  
  3.2.5 Phương trình chuyển động 
do ngoại lực  
  3.2.6 Phương trình chuyển động 
do chuyển động của nền  

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO4 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO9 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Ví dụ tính 
toán. 

+ A1.1 

8 

Chương 3: Hệ nhiều bậc tự do 
3.3 Tần số riêng và dạng dao 
động riêng  
  3.3.1 Hệ tự do không cản  
  3.3.2 Tần số riêng và dạng dao 
động riêng  
 
 

2/0/4 CLO2 
CLO4 
CLO6 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại bài 
giảng, ví dụ 
chương 3. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
 

+ A1.1 
 

9 

Chương 3: Hệ nhiều bậc tự do 
3.3 Tần số riêng và dạng dao 
động riêng 
3.3.3 Tính trực giao của dạng dao 
động riêng  

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO6 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 
– Tại lớp: 

+ A1.1 
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 PLO15 – Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp  

10 

Chương 3: Hệ nhiều bậc tự do 
3.4 Dao động tự do không cản 
của hệ nhiều BTD  
3.5 Dao động tự do có cản của hệ 
nhiều BTD  
  3.5.1 Hệ cản cổ điển và cản 
không cổ điển  
  3.5.2 Dao động tự do cản cổ 
điển hệ nhiều BTD  
 

2/0/4 CLO2 
CLO4 
CLO6 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
+ Chuẩn bị bài 
tiểu luận. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ  

+ A1.1 
+ A3.1 
(Kiểm 
tra viết 
giữa kỳ) 

11 

Chương 3: Hệ nhiều bậc tự do 
3.6 Dao động cưỡng bức có cản 
của hệ nhiều BTD 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Chuẩn bị bài 
tiểu luận. 
+ Chuẩn bị bài 
tiểu luận. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi, 
thảo luận. 
+ Làm ví dụ tại 
lớp. 

+ A1.1 
 

12 
Chương 4: Công trình chịu tải 
trọng động đất 
4.1 Tải trọng động đất  

2/0/4 CLO2 
CLO4 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn tập kiến 

+ A1.1 
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4.2 Hệ 1 BTD chịu tác động động 
đất  
4.2.1 Phương trình chuyển động  
4.2.2 Phản ứng theo lịch sử thời 
gian  
4.2.3 Phổ phản của chuyển vị, 
‘‘giả“ vận tốc, “giả“ gia tốc 

CLO6 PLO11 
PLO15 

giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

thức chương 4. 
+ Chuẩn bị bài 
tiểu luận. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ tại 
lớp. 

13 

Chương 4: Công trình chịu tải 
trọng động đất 
4.3 Hệ nhiều BTD chịu tải trọng 
động đất  
  4.3.1 Phương trình chuyển động 
  4.3.2 Phản ứng theo lịch sử thời 
gian  
  4.3.3 Phân tích theo phổ phản 
ứng 

2/0/4 CLO2
CLO3 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp. 

+ A1.1 
+ A2.2 
(Đánh 
giá bài 
tiểu 
luận) 

14 

Chương 4: Công trình chịu tải 
trọng động đất  
4.4 Xác định tải trọng động đất 
tác dụng lên hệ nhiều BTD theo 
tiêu chuẩn Việt Nam  
  4.4.1 Phương pháp tĩnh lực 
ngang tương đương  
  4.4.2 Phương pháp phổ phản 
ứng 

2/0/4 CLO1
CLO3 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp. 

+ A1.1 
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15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các kiến 
thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 
 
 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số …). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm xuất 

bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 
Đỗ Kiến Quốc, Lương 
Văn Hải 2010 Động lực học kết cấu 

NXB ĐHQG 
TPHCM 

2 Phạm Đình Ba 2010 
Bài tập động lực học công 

trình NXB Xây dựng 

3 Bộ xây dựng 2012 
TCVN 9386:2012 “Thiết kế 

công trình chịu động đất” NXB Xây dựng 

4 Bộ xây dựng 1995 
TCVN 2737:1995 “Tải trọng 
và tác động – Tiêu chuẩn thiết 

kế” 
NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Anil K. Chopra 2007 

Dynamics of structures: 
Theory and applications to 

earthquake engineering, 3rd 
Edition 

Pearson Prentice 
Hall 

2 
Ray W. Clough, Joseph 
Penzien 

2003 
Dynamics of Structures, 3rd 

Edition 
Computers &  
Structures Inc. 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 
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TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập 
nhật 

1 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

2 
Mạng thông tin về vật liệu 
xây dựng Việt Nam (vật 
liệu bê tông) 

https://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-ket-
cau/be-tong-204 2020 

3 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

4 Tạp chí xây dựng VN http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường C 

Bảng, phấn, máy chiếu 

– Chương 1 

2 Giảng đường C – Chương 2 

3 Giảng đường C – Chương 3 

4 Giảng đường C – Chương 4 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 

50% 
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không hiệu 
quả. 

quả. Các đóng 
góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

quan đến bài 
học. Các 

đóng góp rất 
hiệu quả. 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao. Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 

tập 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 

trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng). 

Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 

hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 

cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 

Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 

nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 

nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 

dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 

trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 

hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 

đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  

chữ,  giãn 
dòng), 
logic. 

Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 

tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 

giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
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Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 

đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 

đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 

một số sai sót 
trong tính 

toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 

yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ rang. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 

nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 

ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu  
chí                   

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 
báo cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không phù 

hợp với 
yêu cầu 

Nội dung phù 
hợp  yêu cầu, 
hình ảnh và  

giải thích chưa 
rõ ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 

minh họa rõ 
ràng, đẹp. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

video 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 

dụng video và 
giải thích cụ 
thể hiểu biết 
trên video. 

50% 

Trình 
bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 
quy định 

Slide trình bày 
với số lượng 
phù hợp, sử 

dụng từ ngữ và 
hình ảnh rõ 

ràng 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introduction, 

body and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự thành 

thạo trong 
trình bày 

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ sử 
dụng đơn giản 
dễ hiểu. Thể 
hiện sự thành 

thạo trong trình 
bày và ngôn 

ngữ. 

25% 
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Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 

logic, vượt 
quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 
đúng, phát 
âm không 
rõ, giọng 
nói nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. Giọng 
nói nhỏ, phát 

âm còn một số 
từ không rõ, sử 
dụng thuật ngữ 
phức chưa có 
tương tác với 

người nghe khi 
trình bày. 

Phần trình 
bày có bố 

cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 
gian trình 

bày đúng quy 
định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và kịp theo 

dõi nội dung 
trình bày 

Phần trình bày 
ngắn gọn, dễ 
hiểu. Sử dụng 
các thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 
Tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 

hiểu được nội 
dung trình 

bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 
Thu hút sự chú 

ý của người 
nghe, tương tác 

tốt với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình bày. 
Thời gian trình 
bày đúng quy 

định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(69) Học phần: Kết cấu liên hợp thép và bê tông (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27020 1.2. Tên học phần: Kết cấu liên hợp thép và bê 
tông 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Composite Structures of 
Steel and Concrete 

1.5. Số tín chỉ:  2 tín chỉ 

1.6. Phân bố thời gian  15 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 2 tiết/ tuần 

- Thực hành: – – 

- Tự học:  60 tiết 4 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Bùi Kiến An 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E07003)_Kết cấu bê tông cốt thép 1 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Mục tiêu chính là trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng những kiến 
thức cơ bản về nguyên tắc tính toán, thiết kế và kiểm tra các cấu kiện cơ bản của kết cấu 
liên hợp thép và bê tông cốt thép (cấu kiện chịu uốn, cấu kiện chịu nén…). Ngoài ra, học 
phần giúp tăng cường khả năng phân tích và năng lực thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê 
tông cốt thép.  
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Kiến thức chuyên môn về kết cấu liên hợp thép và bê tông như: sự làm việc của kết cấu 
liên hợp, các mối nối liên hợp, bản chất của kết cấu liên hợp thép – bê tông và giải các bài 
toán về thiết kế kết cấu liên hợp. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kĩ thuật về kết cấu liên 
hợp thép và bê tông. 
- Khả năng thiết kế, tính toán các cấu kiện liên hợp thép và bê tông cốt thép. 
- Khả năng thuyết trình, làm việc nhóm và đọc hiểu thuật ngữ liên quan. 
2.2.3. Về thái độ 
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- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Kết cấu liên hợp thép và bê tông” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 

CLO1 
Trình bày được các đặc điểm về vật liệu, tính chất cơ lý, nguyên lý tính toán-
cấu tạo, sự làm việc của kết cấu liên hợp thép và bê tông. 

CLO2 
Trình bày cách tính toán các cấu kiện cơ bản liên hợp thép bê tông theo 
TTGH I, II. 

Kỹ năng 

CLO3 Tính toán được liên kết trong kết cấu liên hợp thép và bê tông. 

CLO4 
Tính toán, thiết kế được kết cấu liên hợp thép – bê tông và đưa ra được 
phương án bố trí cốt thép hợp lý cho các cấu kiện liên hợp thép – bê tông cốt 
thép.  

CLO5 
Có khả năng làm việc nhóm, giải thích các vấn đề kĩ thuật về công nghệ kết 
cấu liên hợp thép – bê tông. 

CLO6 
Có khả năng đọc hiểu từ ngữ liên quan kết cấu bê tông cốt thép và liên hợp 
thép – bê tông cốt thép. 

Thái độ 

CLO7 
Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 
được giao và ý thức bảo vệ tài nguyên-môi trường. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I    I        
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CLO2    I I    I        

CLO3    R R    R        

CLO4    R M    R        

CLO5           I    I  

CLO6         R  R      

CLO7               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   R M    R  R    R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 5) 
Đánh giá bài tập 50% X 

CLO1 
CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập tiểu 
luận 

50% X 
CLO3 

–CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 9)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO3 
CLO4 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO1 
CLO2 
CLO4 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
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SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Đại cương về kết cấu 
liên hợp thép và bê tông 
1.1 Giới thiệu chung 
1.2 Lịch sử phát triển 
1.3 Vật liệu sử dụng 
   1.3.1. Bê tông 
   1.3.2. Cốt thép 
1.4 Các phương pháp phân tích 
và thiết kế 
 

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Phổ biến 
đề cương, 
nội dung 
và hình 
thức đánh 
giá. Chia 
nhóm làm 
tiểu luận. 
– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+Tìm kiếm tài 
liệu tham khảo 
và một số công 
trình sử dụng 
kết cấu liên hợp. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 

2 

Chương 2: Sàn liên hợp 
2.1 Yêu cầu cấu tạo 
2.2 Sự làm việc của sàn liên hợp 
2.3 Trạng thái tính toán, tác động 
và độ võng 
2.4 Xác định nội lực 
  

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại kiến 
thức cơ bản về 
bê tông và cốt 
thép, cấu kiện 
chịu uốn. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 

+ A1.1 
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đề thông 
qua ví dụ. 
+ Làm bài 
tập 

trả lời câu hỏi. 

3 

Chương 2: Sàn liên hợp 
2.5 Kiểm tra tiết diện 
2.6. Hệ dầm sàn liên hợp sử dụng 
trong công trình nhà 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở, 
giải quyết 
vấn đề. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ. 

 

4 

Chương 2: Sàn liên hợp 
2.7 Ví dụ tính toán 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, giải 
thích. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
+ Làm bài 
tập. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ 
tính toán. 

 

5 

Chương 3: Dầm liên hợp thép – 
bê tông  
3.1 Kiểm tra theo trạng thái giới 
hạn I (theo cường độ) 
Kiểm tra bài tập tại lớp (A2.1) 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO4  
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 
+ Ôn lại kiến 
thức về phương 
pháp thiết kế. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
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+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ.  

trả lời câu hỏi. 
+ Ví dụ về tính 
toán thiết kế 
dầm liên hợp. 

6 

Chương 3: Dầm liên hợp thép – 
bê tông  
3.2 Tính toán theo trạng thái giới 
hạn II (theo điều kiện sử dụng) 

2/0/4 CLO2 
CLO4 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Ví dụ về tính 
toán độ võng và 
khe nứt dầm 
liên hợp. 

+ A1.1 

7 

Chương 3: Dầm liên hợp thép – 
bê tông  
3.3 Liên kết trong kết cấu liên 
hợp 
3.4. Cốt thép đai 
3.5. Ví dụ tính toán 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Ví dụ về các 
liên kết và tính 
cốt đai dầm liên 
hợp. 

+ A1.1 

8 

Chương 3: Dầm liên hợp thép – 
bê tông  
3.5. Ví dụ tính toán (tt) 
 

2/0/4 CLO2 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại bài 
giảng, ví dụ 
chương 3. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
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quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

+ Làm bài kiểm 
tra tại lớp 

9 

Chương 4: Cột liên hợp thép – 
bê tông 
4.1 Phương pháp tính toán  
4.2 Điều kiện để đảm bảo ổn định 
cục bộ của lõi thép 
 

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
+ Ôn lại kiến 
thức về cấu kiện 
chịu nén. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp về tính 
các đặc trưng 
của cột. 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Kiểm 
tra viết 
giữa kỳ) 

10 

Chương 4: Cột liên hợp thép – 
bê tông 
4.3 Tính toán cột liên hợp chịu 
nén đúng tâm  
4.4 Tính toán cột liên hợp chịu 
nén lệch tâm, nén uốn 

2/0/4 CLO2 
CLO4 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
+ Ôn lại kiến 
thức về cấu kiện 
chịu nén. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ tại 
lớp về tính toán 
thiết kế cột. 

+ A1.1 
 

11 

Chương 4: Cột liên hợp thép – 
bê tông 
4.5 Sự làm việc trượt giữa các 
thành phần thép và bê tông cột 
4.5 Các nút liên kết trong khung 
4.6. Ví dụ tính toán 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Chuẩn bị bài 
tiểu luận. 
+ Ôn lại kiến 
thức về cấu kiện 
chịu nén. 
– Tại lớp: 

+ A1.1 
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+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi, 
thảo luận. 
+ Làm ví dụ tại 
lớp. 

12 

Chương 4: Cột liên hợp thép – 
bê tông 
4.6. Ví dụ tính toán (tt) 

2/0/4 CLO2 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15  

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn tập kiến 
thức chương 4. 
+ Chuẩn bị bài 
tiểu luận. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm ví dụ tại 
lớp. 

+ A1.1 
+ A2.2 
(Đánh 
giá bài 
tiểu 
luận) 

13 

Chương 5: Sơ đồ kết cấu khung 
chịu lực nhà cao tầng bằng kết 
cấu liên hợp 
5.1 Giới thiệu chung 
5.2 Các hệ kết cấu chịu lực trong 
nhà cao tầng 

2/0/4 CLO1 
CLO3 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp. 

+ A1.1 

14 

Chương 5: Sơ đồ kết cấu khung 
chịu lực nhà cao tầng bằng kết 
cấu liên hợp 
5.2 Các hệ kết cấu chịu lực trong 
nhà cao tầng 

2/0/4 CLO1
CLO3 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
– Tại lớp: 

+ A1.1 
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– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp. 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các kiến 
thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 
 
 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm xuất 

bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Phan Văn Hội 2010 
Kết cấu liên hợp thép – bê 

tông dùng trong nhà cao tầng 
NXB KH&KT 

2 
Phan Văn Hội (CB), 
Nguyễn Ngọc Linh, Vũ 
Anh Tuấn  

2018 
Kết cấu liên hợp thép – bê 

tông dùng trong nhà cao tầng 
và siêu cao tầng 

NXB Xây dựng 

3 
Nguyễn Xuân Huy, 
Nguyễn Hoàng Quân 2017 

Tính toán kết cấu liên hợp thép 
– bê tông cốt thép theo tiêu 

chuẩn Châu Âu 
NXB Xây dựng 

4 Bộ xây dựng 1995 
TCVN 2737:1995 “Tải trọng 
và tác động – Tiêu chuẩn thiết 

kế” 
NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Johnson R.P. 1994 

Composite Structures of Steel 
and Concrete - Volume1 - 

Beams, Slabs, Columns and 
Frames For Buildings – 2nd 

Blackwell Scientific 
Publications 
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edition 

2 Nethercot D. A. 2003 Composite Construction Spon Press 

3 
Nguyễn Viết Trung, 
Trần Việt Hùng 2009 Kết cấu ống thép nhồi bê tông NXB Xây dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

2 
Mạng thông tin về vật liệu 
xây dựng Việt Nam (vật 
liệu bê tông) 

https://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-ket-
cau/be-tong-204 

2020 

3 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

4 Tạp chí xây dựng VN http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường C 

Bảng, phấn, máy chiếu 

– Chương 1 

2 Giảng đường C – Chương 2 

3 Giảng đường C – Chương 3 

4 Giảng đường C – Chương 4 

5 Giảng đường C – Chương 5 

6 Giảng đường C – Chương 6 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
50% 
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(100%). 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao. Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 

trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng). 

Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 

hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 

cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 

Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 

nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 

nhầm lẫn ghi 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 

dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 

trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 

hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 

đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  

chữ,  giãn 
dòng), 
logic. 

Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 

tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 

25% 
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chú, kích 
thước). 

giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 

đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 

đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 

một số sai sót 
trong tính 

toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 

yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 

nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 

ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 
Tiêu  
chí                   

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 
báo cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không phù 

hợp với 
yêu cầu 

Nội dung phù 
hợp  yêu cầu, 
hình ảnh và  

giải thích chưa 
rõ ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 

minh họa rõ  
ràng, đẹp. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

video 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 

dụng video và 
giải thích cụ 
thể hiểu biết 
trên video. 

50% 

Trình 
bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 
quy định 

Slide trình bày 
với số lượng 
phù hợp, sử 

dụng từ ngữ và 
hình ảnh rõ 

ràng 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introduction, 

body and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự thành 

thạo trong 
trình bày 

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ sử 
dụng đơn giản 
dễ hiểu. Thể 
hiện sự thành 

thạo trong trình 
bày và ngôn 

25% 
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ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 

logic, vượt 
quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 
đúng, phát 
âm không 
rõ, giọng 
nói nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. Giọng 
nói nhỏ, phát 

âm còn một số 
từ không rõ, sử 
dụng thuật ngữ 
phức chưa có 
tương tác với 

người nghe khi 
trình bày. 

Phần trình 
bày có bố 

cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 
gian trình 

bày đúng quy 
định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và kịp theo 

dõi nội dung 
trình bày 

Phần trình bày 
ngắn gọn, dễ 
hiểu. Sử dụng 
các thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 
Tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 

hiểu được nội 
dung trình 

bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 
Thu hút sự chú 

ý của người 
nghe, tương tác 

tốt với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình bày. 
Thời gian trình 
bày đúng quy 

định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(70)  Học phần: Kết cấu bê tông ứng suất trước (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27019 1.2. Tên học phần: Kết cấu bê tông ứng suất 
trước 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Prestressed Concrete 
Structures 

1.5. Số tín chỉ:  2 tín chỉ 

1.6. Phân bố thời gian  15 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 2 tiết/ tuần 

- Thực hành: – – 

- Tự học:  60 tiết 4 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Bùi Kiến An 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: (E07003)_Kết cấu bê tông cốt thép 1 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Mục tiêu chính là trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng những kiến 
thức cơ bản về nguyên tắc tính toán, thiết kế và kiểm tra các cấu kiện cơ bản của kết cấu bê 
tông ứng suất trước (cấu kiện chịu uốn, cấu kiện chịu kéo, cấu kiện chịu nén…). Học phần 
giúp tăng cường khả năng phân tích và năng lực thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước. 
Ngoài ra, học phần còn cung cấp kiến thức cơ bản về công nghệ thi công bê tông ứng lực 
trước. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng như: kết cấu bê tông 
cốt thép, kết cấu bê tông ứng lực trước (cấu kiện chịu uốn, cấu kiện chịu nén, cấu kiện chịu 
kéo...). 
- Kiến thức cơ bản về nguyên lý công nghệ thi công bê tông ứng lực trước. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kĩ thuật về kết cấu bê tông 
ứng suất trước trong công trình xây dựng. 
- Khả năng thiết kế, tính toán các cấu kiện bê tông ứng suất trước. 
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- Khả năng thuyết trình, làm việc nhóm và đọc hiểu thuật ngữ liên quan kết cấu bê tông ứng 
suất trước. 
2.2.3. Về thái độ 
- Có trách nhiệm trong học tập, công việc, có đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Kết cấu bê tông ứng suất trước” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 

CLO1 
Trình bày được các thuật ngữ, khái niệm về vật liệu, tính chất cơ lý, nguyên 
lý tính toán-cấu tạo và công nghệ thi công bê tông ứng suất trước. 

CLO2 Tính toán các cấu kiện cơ bản bê tông ứng suất trước theo TTGH I, II. 

Kỹ năng 

CLO3 Tính toán được tổn hao ứng suất trong cấu kiện bê tông ứng suất trước. 

CLO4 
Tính toán được nội lực, cốt thép, cáp dự ứng lực và đưa ra được phương án 
bố trí cốt thép hợp lý cho các cấu kiện BTCT ứng suất trước. 

CLO5 
Có khả năng làm việc nhóm, giải thích các vấn đề kĩ thuật về công nghệ kết 
cấu bê tông ứng suất trước. 

CLO6 
Có khả năng đọc hiểu từ ngữ liên quan kết cấu bê tông cốt thép và bê tông 
ứng suất trước. 

Thái độ 

CLO7 
Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 
được giao và ý thức bảo vệ tài nguyên-môi trường. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I    I        
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CLO2    I I    I        

CLO3    R R    R        

CLO4    R R    R        

CLO5           I    I  

CLO6         R  R      

CLO7               R R 

Tổng 
hợp 

   R R    R  R    R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 6) 
Đánh giá bài tập 50% X 

CLO1 
– 

CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập tiểu 
luận 

50% X 
CLO5
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO3 
CLO4 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 

CLO1 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
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6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Đại cương về kết cấu 
bê tông ứng suất trước 
1.1 Mở đầu 
+Giới thiệu về bê tông ứng suất 
trước 
+ Ứng dụng bê tông ứng suất 
trước 
1.2 Khái niệm về kết cấu bê tông 
cốt thép ứng suất trước 
1.3 Phân loại bê tông ứng suất 
trước 
 

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Phổ biến 
đề cương, 
nội dung 
và hình 
thức đánh 
giá. Chia 
nhóm làm 
tiểu luận. 
– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+Tìm kiếm tài 
liệu được giới 
thiệu và một số 
công trình sử 
dụng phương án 
BTUST. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
1. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 

2 

Chương 1: Đại cương về kết cấu 
bê tông ứng suất trước 
1.4 Các phương pháp căng cốt 
thép 
1.5 Neo cốt thép căng 
Chương 2: Vật liệu và cấu tạo 
bê tông ứng suất trước  
2.1 Khái quát chung về sử dụng 
vật liệu 
2.2 Bê tông 
+ Phân loại 
+ Cường độ  

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại những 
kiến thức cơ bản 
về BTCT. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
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3 

Chương 2: Vật liệu và cấu tạo 
bê tông ứng suất trước  
2.3 Cốt thép 
+Phân loại và phạm vi sử dụng 
+Đặc điểm các loại cốt thép 
+Các đặc trưng cơ học 
+Sự chùng và từ biến của cốt 
thép căng 
2.4 Cấu tạo bê tông ứng suất 
trước 
+Quỹ đạo cốt thép căng 
+Bố trí cốt thép dọc trong tiết 
diện 
+Cấu tạo cốt thép đai 
+Lớp bê tông bảo vệ 
+Cấu tạo cốt thép đầu mút cấu 
kiện 

2/0/4 CLO2 
CLO5 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa.  

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
2. 
+ Tìm hiểu về 
nguyên lí cấu 
tạo kết cấu bê 
tông UST. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Tìm hiểu các 
bảng tra về đặc 
trưng vật liệu bê 
tông ứng suất 
trước. 
+ Bài tập về nhà 
về cấu tạo bê 
tông UST 

+ A1.1 

4 

Chương 3: Ứng suất trước và 
tổn hao ứng suất trước 
3.1 Khái quát chung  
3.2 Ứng suất trước trong cốt thép 
căng 
+Ứng suất căng 
+Độ chính xác của giá trị ứng 
suất trước 
3.3 Ứng suất trước trong bê tông 
+Phân tích đàn hồi tiết diện 
+Ứng suất nén trước cho phép 
trong bê tông 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3. 
+ Ôn lại kiến 
thức liên quan 
học phần 
SBVL. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập  
về tính đặc 
trưng hình học 
tiết diện. 

+ A1.1 
 

5 

Chương 3: Ứng suất trước và 
tổn hao ứng suất trước 
3.4. Tổn hao ứng suất trước 
+Khái quát chung 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Nghiên cứu 

+ A1.1 
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+Tính toán các loại tổn hao 
 

PLO16 cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

các ví dụ liên 
quan đến tổn 
hao ứng suất. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Bài tập về 
nhà. 

6 

Chương 3: Ứng suất trước và 
tổn hao ứng suất trước 
3.4. Ví dụ minh họa (tổn hao ứng 
suất trong bê tông ứng suất trước) 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp về tính 
toán tổn hao 
ứng suất. 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
 

7 

Chương 4: Phương pháp tính 
toán kết cấu bê tông ứng suất 
trước theo trạng thái giới hạn 
4.1 Trạng thái ứng suất của cấu 
kiện chịu uốn 
4.2 Phương pháp tính toán theo 
trạng thái giới hạn 
4.3 Tính toán theo trạng thái giới 
hạn thứ nhất 
4.4 Tính toán theo trạng thái giới 
hạn thứ hai 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở và 
ví dụ minh 
họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
thuyết trình. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
4. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
 
 

8 

Chương 5: Cấu kiện chịu uốn – 
tính toán cường độ theo tiết diện 
thẳng góc 
5.1 Mở đầu 
5.2 Cấu kiện có tiết diện đối 
xứng chịu uốn phẳng 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 

+ A1.1 
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– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở.  
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

5. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
về cấu kiện chịu 
uốn 

9 

Chương 5: Cấu kiện chịu uốn – 
tính toán cường độ theo tiết diện 
thẳng góc 
5.3 Cấu kiện có tiết diện 

chữ nhật 

+ Cường độ chịu uốn của 

tiết diện 

+ Tính toán tiết diện 

+ Ví dụ tính toán 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở.  
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
về cấu kiện chịu 
kéo. 

+ A1.1 
 

10 

Chương 5: Cấu kiện chịu uốn – 
tính toán cường độ theo tiết diện 
thẳng góc 
5.4 Cấu kiện có tiết diện chữ T 
và chữ I 
+ Đặc điểm và cường độ chịu 
uốn của tiết diện 
+ Tính toán tiết diện 
+ Ví dụ tính toán 
5.5 Trường hợp tổng quát 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3  
CLO4 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở.  
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
5 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
về khe nứt và 
kiểm tra nứt. 

+ A1.1 
+ A3.1 
(Kiểm 
tra viết 
giữa kỳ) 

11 
Chương 6: Cấu kiện chịu uốn – 
tính toán cướng độ theo tiết diện 

2/0/4 CLO2
CLO3

PLO4 
PLO5 

– Dạy học  
trực tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 

+ A1.1 
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nghiêng 
6.1 Khái quát chung 
6.2 Tính toán cường độ theo dải 
nén xiên 
6.3 Tính toán tiết diện nghiêng 
theo lực cắt 
6.4 Tính toán tiết diện nghiêng 
chịu mômen uốn 
6.5 Khoảng cách lớn nhất của cốt 
ngang 
6.6 Ví dụ tính toán 

CLO4  
CLO5
CLO7 

PLO9 
PLO11 
PLO15 
PLO16 

+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
6. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 

12 

Chương 7: Tính toán cấu kiện 
bê tông ứng suất trước theo sự 
hình thành, mở rộng và khép 
kín vết nứt 
7.1 Quy định chung 
7.2 Tính toán theo sự hình thành 
vết nứt 
7.3 Tính toán theo sự mở rộng 
vết nứt 
7.4 Tính toán theo điều kiện khép 
kín vết nứt 
7.5 Ví dụ tính toán 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
7. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớp 

+ A1.1 
+ A2.2 
(Đánh 
giá bài 
tiểu 
luận) 

13 

Chương 8: Tính toán cấu kiện 
bê tông ứng suất trước theo biến 
dạng 
8.1 Khái quát chung 
8.2 Tính toán độ cong của cấu 
kiện tại đoạn không nứt 
8.3 Tính toán độ cong của cấu 
kiện tại đoạn có vết nứt trong 
vùng kéo 
8.4 Tính toán độ võng của cấu 
kiện 
8.5 Phương pháp gần đúng tính 
toán biến dạng của cấu kiện bê 
tông 
ứng suất trước 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
8. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập. 

+ A1.1 
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8.6 Ví dụ tính toán 

14 

Chương 9: Gia công và lắp đặt 
cốt thép ứng suất trước 
9.1 Neo giữ cốt thép dự ứng lực 
9.2 Các thiết bị kéo cốt thép dự 
ứng lực 
9.3 Thi công tạo dự ứng lực căng 
trước 
9.4 Thi công tạo dự ứng lực căng 
sau  

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
9. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 
 
 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các kiến 
thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO5 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể.  
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 
học phần. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp:  
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 
 
 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 
1 Nguyễn Tiến Chương 2010 Kết cấu bê tông ứng suất trước NXB Xây dựng 

2 
Lê Thanh Huấn (chủ 
biên), Nguyễn Hữu Việt, 
Nguyễn Tất Tâm 

2010 
Kết cấu bê tông ứng lực trước 
căng sau trong nhà nhiều tầng NXB Xây dựng 

3 Đặng Đình Minh 2010 Thi công cốt thép dự ứng lực NXB Xây dựng 

4 Bộ xây dựng 2018 
TCVN 5574:2018 “Kết cấu bê 

tông và bê tông cốt thép – 
Tiêu chuẩn thiết kế” 

NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 V. Baikov, E. Sigalov 1981 
Reinforced concrete 
structures, Volume 1  
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2 Edward G. Nawy 2010 
Prestressed concrete – A 

fundamental approach, 5th 
edition 

Prentice Hall 

3 Antoine E. Naaman 2004 
Prestressed concreteanalysis 
and design - Fundamentals, 

2nd edition 
Techno Press 

4 T.Y. Lin, Ned H. Burns 1981 
Design of prestressed concrete 

structures 
John Wiley &  

Sons 

5 Phan Quang Minh 2010 
Kết cấu bê tông ứng suất trước 

căng sau NXB Xây dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập 
nhật 

1 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

2 
Mạng thông tin về vật liệu 
xây dựng Việt Nam (vật 
liệu bê tông) 

https://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-ket-
cau/be-tong-204 2020 

3 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

4 Tạp chí xây dựng Việt Nam http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường C 

Bảng, phấn, máy chiếu 

– Chương 1 

2 Giảng đường C – Chương 2 

3 Giảng đường C – Chương 3 

4 Giảng đường C – Chương 4 

... ... – ... 

9 Giảng đường C – Chương 9 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 
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Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí          
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao. Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  

25% 
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trong bài tập 
không phù 
hợp. 

ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu 
chí                   

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 
báo 
cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dung 
không 

phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung phù 
hợp  yêu cầu, 
hình ảnh và  
giải thích 

chưa rõ ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ  
ràng, đẹp. 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 
phong phú. 
Có sử dụng 
video 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. 
Có sử dụng 

video và giải 
thích cụ thể 

hiểu biết trên 
video. 

50% 

Trình 
bày 

Slide 
trình bày 

Slide trình 
bày với số 

Slide trình 
bày với bố 

Slide trình 
bày với bố 

Slide trình 
bày với bố 

25% 
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slide quá sơ 
sài, 

không đủ 
số lượng 
theo quy 

định 

lượng phù 
hợp, sử dụng 

từ ngữ và 
hình ảnh rõ 

ràng 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introduction, 

body and 
conclusion) 

cục logic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự thành 

thạo trong 
trình bày 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 
phần. Thuật 
ngữ sử dụng 
đơn giản dễ 

hiểu. Thể hiện 
sự thành thạo 

trong trình 
bày và ngôn 

ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 
logic, 

vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phát âm 
không rõ, 
giọng nói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình bày 
đầy đủ. Giọng 
nói nhỏ, phát 
âm còn một 
số từ không 
rõ, sử dụng 
thuật ngữ 

phức chưa có 
tương tác với 
người nghe 

khi trình bày. 

Phần trình 
bày có bố 

cục 3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 
gian trình 

bày đúng quy 
định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và kịp theo 

dõi nội dung 
trình bày 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn, dễ hiểu. 
Sử dụng các 

thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọng nói rõ 

ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu được 
nội dung 
trình bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thu hút sự 
chú ý của 

người nghe, 
tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(71) Học phần: Giám sát và kiểm định công trình xây dựng (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27024 1.2. Tên học phần: Giám sát và kiểm định 
công trình xây dựng 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Supervision and 
Inspection for construction 

1.5. Số tín chỉ: 02  

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 30 tiết 2 tiết/tuần 

- Thực hành: 0 0 

- Tự học:  60 tiết 4 tiết/tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Vũ Thanh Phong 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
 Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng để thực hiện công tác 
giám sát và kiểm định công trình xây dựng nhằm đảm bảo cho công trình xây dựng đạt 
được chất lượng.  
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
2.2.1.1 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về giám sát công trình: khái 
niệm, mục tiêu của việc giám sát thi công xây dựng. 
2.2.1.2 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức chungvề các văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến hoạt động giám sát xây dựng. 
2.2.1.3 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức để thực hiện  việc giám sát các bộ 
phận của công trình như giám sát thi công nền móng, giám sát thi công cấu kiện bê tông cốt 
thép, giám sát thi công cấu kiện thép. 
2.2.1.4 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức chung về kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng. 
2.2.1.5 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức chung về các văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến kiểm định chất lượng xây dựng. 
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2.2.1.6Sinh viên hiểu và vận dụng được được các kiến thức liên quan đến việc kiểm định 
chất lượng các cấu kiện của công trình: kiểm định cấu kiện bê tông cốt thép, kiểm định cấu 
kiện thép. 
2.2.2. Về kỹ năng 
2.2.2.1 Nâng cao kỹ năng đọc hiểu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực 
xây dựng cho sinh viên. 
2.2.2.2 Nâng cao kỹ năng quan sát, nhận xét, viết báo cáo cho sinh viên. 
2.2.2.3 Nâng cao kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm cho sinh viên. 
2.2.3. Về thái độ 

 Rèn luyện cho sinh viên thái độ tự chủ trong việc học tập, làm việc và nghiên cứu. 
 Rèn luyện có sinh viên tính tự giác. 

3. Chuẩn đầu ra của học phần “Giám sát và kiểm định công trình xây dựng” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR 
học phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

CLO 01 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về công tác 
giám sát thi công xây dựng. 

CLO 02 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức về văn bản quy phạm 
pháp luật trong hoạt động giám sát thi công xây dựng. 

CLO 03 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức trong việc giám sát thi 
công các bộ phận nền móng, các cấu kiện bê tông cốt thép, cấu kiện 
thép. 

CLO 04 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản liên quan đến 
hoạt động kiểm định chất lượng công trình xây dựng. 

CLO 05 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức về các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định chất lượng xây 
dựng. 

CLO 06 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức liên quan đến việc 
kiểm định chất lượng xây dựng: kiểm định cấu kiện bê tông cốt thép, 
kiểm định cấu kiện thép. 

CLO7 Học tập siêng năng, cẩn thận trong thực hành, có trách nhiệm với 
công việc được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
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R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 
đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 

 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1      I I   I    I   

CLO2      R R   R    R   

CLO3      R R   R    R   

CLO4      R R   R    R   

CLO5      R R   R    R   

CLO6      R R   R    R   

CLO7               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

     R R   R    R R R 

 
5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọn
g số 

Bài 
đánh 
giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR nào 

ở bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Có mặt thường 
xuyên dầy đủ 
các buổi học 

5%     
Điểm danh khi 
lên lớp 

Đánh giá các 
kiến thức về 
lĩnh vực giám 
sát, lĩnh vực 
kiểm định chất 
lượng công 

45% 

Bài tập 
nhóm  
 
Kiểm 
tra 

   

Chấm bài tập 
nhóm 
Chấm bài 
kiểm tra 
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trình xây dựng giữa 
kỳ 

Kiến thức tổng 
hợp về tổ chức 
thi công, lập kế 
hoạch thi công, 
cách bố trí các 
hạng mục phụ 
trợ trên công 
trường 

50 

Bài thi 
kết 
thúc 
học 
phần 

   

Tổ chức thi 
kết thúc học 
phần và chấm 
bài thi 

b. Chính sách đối với học phần 
Học phần được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và phù hợp. Người dạy và người học 
nghiêm chỉnh tuân theo nội dung của đề cương chi tiết để đạt chuẩn đầu ra của học phần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của bài 

học 
(chươn
g)/ chủ 

để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phươn
g pháp 
giảng 
dạy 
đạt 

CĐR 

Hoạt 
động 
học 
của 

SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tuần 
1-2-3 

Vấn đề 1 Các nội 
dung cơ bản về 
giám sát thi công 
xây dựng 
 1.1. Khái niệm về 
giám sát thi công xây 
dựng 
1.2. Ý nghĩa của việc 
giám sát thi công xây 
dựng 
1.3. Quy trình giám 
sát thi công xây dựng 
1.4. Nội dung giám 
sát thi công xây dựng 

1. 1.5Kỹ năng và 
kinh nghiệm khi làm 
tư vấn giám sát thi 

6LT 
CLO 01 
CLO 02 

 

Thuyết 
trình, 
đặt câu 
hỏi, 
giải 
đáp 
thắc 
mắc 
của 
SV, 
giao 
bài tập 
tìm 
hiểu về 
các vấn 
đề liên 
quan 

Xem 
trước 
bài 
trước 
khi lên 
lớp 
Nghe 
giảng, 
ghi 
chép, 
đặt câu 
hỏi, trả 
lời câu 
hỏi 
Làm 
bài báo 
cáo 

 
Chấm 
báo cáo 
Kiểm 
tra giữa 
kỳ 
Thi kết 
thúc HP 
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công 
1.6 Thông tư 
08/2019/TT-BXD 
ngày  11/11/2019 của 
Bộ Xây dựng -quy 
định về giám sát, 
quản lý chất lượng 
các công trình được 
đầu tư xây dựng theo 
hình thức đối tác 
công tư 

đến 
vấn đề 
1 

theo 
yêu cầu 
của 
giảng 
viên 
 

Tuần 
4-5-6-
7 

Vấn đề 2 Giám sát  
thi công nền móng, 
cấu kiện bê tông cốt 
thép, cấu kiện thép 
2.1 Giám sát thi công 
nền móng 
2.2 Giám sát thi công 
cấu kiện bê tông cốt 
thép 
2.3. Giám sát thi 
công cấu kiện thép 

8LT CLO 03  

Thuyết 
trình, 
đặt câu 
hỏi, 
giải 
đáp 
thắc 
mắccủa 
SV, 
giao 
bài tập 
tìm 
hiểu về 
các vấn 
đề liên 
quan 
đến 
vấn đề 
2 

Xem 
trước 
bài 
trước 
khi lên 
lớp 
Nghe 
giảng, 
ghi 
chép, 
đặt câu 
hỏi, trả 
lời câu 
hỏi 
Làm 
bài báo 
cáo 
theo 
yêu cầu 
của 
giảng 
viên 

 
Chấm 
báo cáo 
Kiểm 
tra giữa 
kỳ 
Thi kết 
thúc HP 

Tuần 
8-9-
10 

Vấn đề 3Các nội 
dung cơ bản về 
kiểm định chất 
lượng công trình 
xây dựng 
 3.1. Khái niệm về 
kiểm định chất lượng 
công trình 

6LT CLO 04  

Thuyết 
trình, 
đặt câu 
hỏi, 
giải 
đáp 
thắc 
mắccủa 

Xem 
trước 
bài 
trước 
khi lên 
lớp 
Nghe 
giảng, 

 
Chấm 
báo cáo 
Kiểm 
tra giữa 
kỳ 
Thi kết 
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3.2. Ý nghĩa của việc 
kiểm định chất lượng 
công trình 
3.3. Quy trình kiểm 
định chất lượng công 
trình 
3.4. Nội dung công 
tác kiểm định chất 
lượng công trình 
3.5 Kỹ năng và kinh 
nghiệm khi làm kiểm 
định chất lượng công 
trình 
3.6 Thông tư 
03/2011/TT-BXD 
ngày 6/4/2011 của Bộ 
Xây dựng 
 

SV, 
giao 
bài tập 
tìm 
hiểu về 
các vấn 
đề liên 
quan 
đến 
vấn đề 
3 

ghi 
chép, 
đặt câu 
hỏi, trả 
lời câu 
hỏi 
Làm 
bài báo 
cáo 
theo 
yêu cầu 
của 
giảng 
viên 
 

thúc HP 

Tuần 
11-
12-
13-14 

Vấn đề 4Kiểm định 
chất lượng cấu kiện 
bê tông cốt thép, 
cấu kiện thép 
4.1 Kiểm định chất 
lượng cấu kiện bê 
tông cốt thép 
4.2 Kiẻm định chất 
lượng cấu kiện thép 
 

8LT   

Thuyết 
trình, 
đặt câu 
hỏi, 
giải 
đáp 
thắc 
mắccủa 
SV, 
giao 
bài tập 
tìm 
hiểu về 
các vấn 
đề liên 
quan 
đến 
vấn đề 
4 

Xem 
trước 
bài 
trước 
khi lên 
lớp 
Nghe 
giảng, 
ghi 
chép, 
đặt câu 
hỏi, trả 
lời câu 
hỏi 
Làm 
bài báo 
cáo 
theo 
yêu cầu 
của 
giảng 
viên 
 

 
Chấm 
báo cáo 
Kiểm 
tra giữa 
kỳ 
Thi kết 
thúc HP 
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15 
Kiểm tra giữa kỳ, ôn 
tập 

      

Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Bùi Mạnh Hùng 2015 
Giám sát thi công và 

nghiệm thu công trình xây 
dựng-Phần Xây dựng 

NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Bộ Xây dựng 2019 

Thông tư 08/2019/TT-BXD 
ngày  11/11/2019 của Bộ 
Xây dựng -quy định về 
giám sát, quản lý chất lượng 
các công trình được đầu tư 
xây dựng theo hình thức đối 
tác công tư 

 

 

2 Bộ Xây dựng 2011 

Thông tư 03/2011/TT-BXD 
ngày 6/4/2011 của Bộ Xây 
dựng-hướng dẫn hoạt động 
kiểm định, giám định và 
chứng nhận đủ điều kiện 
đảm bảo an toàn chịu lực, 
chứng nhận sự phù hợp về 
chất lượng công trình xây 
dựng 

 

 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
2. Hướng dẫn tự 

giám sát thi công nhà 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f
w3yNWaDffE 

20/11/2020 

2 

3. Truyền nghề tư 
vấn giám sát công trình 
xây dựng - Part 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-
fOFkMMuQo 

20/11/2020 

3 4. Truyền nghề tư https://www.youtube.com/watch?v=K 20/11/2020 
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vấn giám sát công trình 
xây dựng - Part 2 

mJxACVmpvI 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 Phòng học Máy chiếu, bảng  1  

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy đủ, 
rất chuyên cần 

(100%). 
50% 

Đóng  
góp tại 

lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 

liên quan đến 
bài học. Các 
đóng góp cho 

bài học là 
hiệu quả. 

Tham gia tích 
cực các hoạt 
động tại lớp: 

phát biểu, trao 
đổi ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các đóng 
góp rất hiệu 

quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài 
tập 

Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số 

lượng bài tập 
được giao. 
Chưa đúng 

thời gian quy 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 

giao).  
Đúng thời gian  

quy định. 

50% 
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định. thời gian quy 
định. 

quy định. 

Trình 
bày bài 

tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày 
(font chữ, cỡ 
chữ, giãn 
dòng).  
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập không 
phù hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn  
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng, phù 
hợp. Còn một 
số lỗi nhỏ về 
trình bày (lỗi 
chính tả, nhầm 
lẫn ghi chú, 
kích thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
rõ ràng, phù 
hợp.  Ghi chú, 
giải thích đầy 
đủ, hợp lý. 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu  
cầu (font  chữ, 
cỡ  chữ,  giãn 
dòng), logic.  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng,  khoa 
học. Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
 
 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không 
đầy đủ, một 
số không 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. Tính 
toán logic, chi 
tiết và rõ ràng, 
hoàn toàn hợp 
lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu 
chí                   

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
g 
số 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 
báo 
cáo 

Không  
có  nội 
dung 

hoặc nội 
dung 

Nội dung 
phù hợp  
yêu cầu, 
hình ảnh 
và  giải 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu.  Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu.  

50% 
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không 
phù hợp 
với yêu 

cầu 

thích 
chưa rõ 

ràng 

Hình ảnh 
minh họa rõ  
ràng, đẹp. 

Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 

Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 

đẹp, phong phú. 
Có sử dụng 

video và giải 
thích cụ thể hiểu 
biết trên video. 

Trình 
bày 
slide 

Slide 
trình bày 

quá sơ 
sài, 

không đủ 
số lượng 
theo quy 

định 

Slide 
trình bày 

với số 
lượng 

phù hợp, 
sử dụng 

từ ngữ và 
hình ảnh 
rõ ràng 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introduction, 

body and 
conclusion) 

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng,  
gồm 3 phần,  
thể hiện sự 
thành thạo 

trong trình bày 

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ sử 
dụng đơn giản 
dễ hiểu. Thể 
hiện sự thành 

thạo trong trình 
bày và ngôn 

ngữ. 

25% 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 
logic, 

vượt quá 
thời gian 
quy định. 
Sử dụng 
thuật ngữ 

không 
đúng, 

phát âm 
không rõ, 
giọng nói 

nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy 

đủ. 
Giọng 

nói nhỏ, 
phát âm 
còn một 

số từ 
không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức 

chưa có 
tương tác 
với người 
nghe khi 
trình bày. 

Phần trình 
bày có bố cục 

3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 

gian trình bày 
đúng quy 

định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 

có thể hiểu và 
kịp theo dõi 

nội dung 
trình bày 

Phần trình bày 
ngắn gọn, dễ 
hiểu. Sử dụng 
các thuật ngữ 
đơn giản, dễ 

hiểu. Bố cục rõ 
ràng. Giọng 

nói rõ ràng, lưu 
loát. Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 
Tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 

hiểu được nội 
dung trình bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 
Thu hút sự chú 

ý của người 
nghe, tương tác 

tốt với người 
nghe. Người 

nghe có thể hiểu 
và theo kịp tất 

cả nội dung 
trình bày. Thời 
gian trình bày 

đúng quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(72) Học phần: Kỹ thuật thi công nền móng nhà cao tầng (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27023 1.2. Tên học phần: Kỹ thuật thi công nền 
móng nhà cao tầng 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Construction tecnique 
for the foundation of hight-rise buildings 

1.5. Số tín chỉ: 02 

1.6. Phân bố thời gian  

- Lý thuyết 15 tiết 

- Bài tập  15 tiết 

- Tự học 60 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: E07007_Kỹ thuật thi công 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Học phần Kỹ thuật thi công nền móng nhà cao tầng là một học phần chuyên ngành, 
nhằm cung cấp các kiến thức về công nghệ thi công một số hạng mục nền móng cho nhà 
cao tầng. Người học được giới thiệu kỹ thuật thi công tầng hầm, kỹ thuật thi công cọc 
Barrette. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

Cũng cố kiến thức đã học ở môn học Máy xây dựng và kỹ thuật thi công. Cung cấp 
kiến thức về kỹ thuật thi công tầng hầm sâu, kỵ thuật thi công cọc barret. 
2.2.2. Về kỹ năng 

Có kỹ năng lập biện pháp thi công, các bản vẽ triển khai thi công. Có kỹ năng giao 
tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm. 
2.2.3. Về thái độ 

Tạo cho sinh viên có động lực và trách nhiệm trong nghề nghiệp, tiếp cận và hiểu rõ 
hơn về ngành nghề. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Kỹ thuật thi công nền móng nhà cao tầng” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
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Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 
CLO1 Biết được kỹ thuật thi công các công trình hố đào sâu 

CLO2 Biết được kỹ thuật thi công cọc Barrette 

CLO3 Kỹ năng triển khai các biện pháp thi công 

CLO4 Kỹ năng kiểm soát chất lượng thi công 

CLO5 Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý nhóm, lãnh đạo 

CLO6 Kỹ năng giao tiếp, báo cáo, thuyết trình 

CLO7 Có trách nhiệm với những công việc chuyên môn được 
phân công 

CLO8 Yêu nghề và hình thành đạo đức nghề nghiệp, trách 
nhiệm cao với công việc được phân công 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

CLO 1    R  I           

CLO 2    R  I           

CLO 3         R        

CLO 4         R        

CLO 5           R      

CLO6           R      

CLO7               R  

CLO8               R R 

Tổng 
hợp    R  I   R  R    R R 
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học 
phần 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọn
g số 

Bài đánh 
giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan đến 
CĐR nào 

ở bảng 
4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Điểm chuyên 
cần 10%   X 

CLO7 
CLO8 

Gọi tên ngẫu 
nhiên trả lời câu 

hỏi trên lớp 

Kiểm tra 
giữa kỳ 40% 

Kỹ thuật thi 
công hố 

đào sâu và 
cọc Barrette 

  
CLO1 
CLO2 

-Kiểm tra viết 

Thi kết thúc 
học phần 50% 

Kỹ thuật thi 
công hố 

đào sâu và 
cọc Barrette 

 X 
CLO1 
CLO2 

-Thi viết 

b. Chính sách đối với học phần 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội 
dung cơ 
bản của 
bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương pháp 
giảng dạy đạt 

CĐR 

Hoạt 
động 

học của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: 
Tổng 

quan về 
công trình 
xây dựng 

02LT
/0TH 

-Tổng 
quan về 
các dạng 

công trình 
-Xu thế 

CLO1 
CLO2 

-Người học đến 
lớp cùng làm 
việc với giảng 
viên phụ trách 
về các chủ đề 

-Nghiên 
cứu 

trước tài 
liệu liên 

quan 
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và xu thế 
phát triển 

phát triển 
của ngành 

liên quan 
 

 
 
 

2 
Chương 2: 
Thi công 

hố đào sâu 

07LT
/8TH 

-Kỹ thuật 
tiêu nước 

ngầm 
-Kỹ thuật 
chống sạt 
lở hố đào 

sâu 
-Kỹ thuật 
Đúc các 

kết cấu bê 
tông tầng 

hầm 

CLO1 

-Người học đến 
lớp cùng làm 
việc với giảng 
viên phụ trách 
về các chủ đề 

liên quan 
- Người học 

thực hiện chia 
nhóm và làm 

việc các chủ đề 
liên quan 

- Người học 
làm việc cá 

nhân/nhóm khi 
tham gia các bài 

tập. 

-Nghiên 
cứu 

trước các 
tài liệu 

liên quan 
-Thực 

hiện đầy 
đủ các 
bài tập 

và được 
đánh giá 
kết quả 

thực hiện 
 
 
 

 

 

Chương 3: 
Thi công 

cọc 
Barrette 

06LT
/7TH 

-Kỹ thuật 
thi công 
Tường 

trong đất 
-Kỹ thuật 
thi công 

cọc khoan 
nhồi mở 

rộng thân 

CLO2 

-Người học đến 
lớp cùng làm 
việc với giảng 
viên phụ trách 
về các chủ đề 

liên quan 
- Người học 

thực hiện chia 
nhóm và làm 

việc các chủ đề 
liên quan 

- Người học 
làm việc cá 

nhân/nhóm khi 
tham gia các bài 

tập. 

-Nghiên 
cứu 

trước tài 
liệu các 
tài liệu 

liên quan 
-Thực 

hiện đầy 
đủ các 
bài tập 

và được 
đánh giá 
kết quả 

thực hiện 
 
 
 

 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm Tên sách, giáo trình, NXB, tên tạp chí/ 
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xuất bản tên bài báo, văn bản nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 
1     

2     

     

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Đỗ Đình Đức  
Kỹ thuật thi công Nhà Cao 

tầng 
 

2   
Chỉ dẫn Kỹ thuật thi công 
kiểm tra chất lượng cọc 

khoan nhồi 
 

3 Nguyễn Văn Quý  
Các phương pháp thi công 

xây dựng  

4 
Nguyễn Văn 

Quảng  
Chỉ dẫn thiết kế thi công 

cọc Barrette  

5 Đặng Đình Minh  
Thi công cọc nhồi, Tường 

trong đất, Giếng chìm  

6 Triệu Tây An  
Hỏi đáp về thiết kế và thi 
công kết cấu nhà cao tầng 

tập 2 
 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
Bài báo, tạp chí, đề tài 
nghiên cứu liên quan 

https://scholar.google.com/scholar?hl=v
i&as_sdt=0%2C5&q=K%E1%BB%B9
+thu%E1%BA%ADt+thi+c%C3%B4ng
+n%E1%BB%81n+m%C3%B3ng+nh

%C3%A0+cao+t%E1%BA%A7ng&btn
G= 

2020 

2 
Bài báo, tạp chí, đề tài 
nghiên cứu liên quan 

https://scholar.google.com/scholar?hl=v
i&as_sdt=0%2C5&q=Construction+tec
hnique+for+the+foundation+of+high-

rise+buildings&btnG= 

2020 

3 
Tập chí Xây Dựng-Bộ 

Xây Dựng 
http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

4 
Tạp chí Khoa học Công 

Nghệ xây dựng http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

5 
Diễn đàn các kỹ sư kết 

cấu của Việt Nam 
https://ketcau.com/ 2020 



794 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí nghiệm, 
xưởng, cơ sở thực 

hành 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ thí nghiệm, 

thực hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số 
lượng  

1 
Nhà học B hoặc C 

hoặc D   Chương 1 

2 
Nhà học B hoặc C 

hoặc D   Chương 2 

3 
Nhà học B hoặc C 

hoặc D   Chương 3 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1. Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không 
đihọc 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học chuyên 
cần (<90%). 

Đi họcđầy đủ, 
rất chuyên cần 

(100%). 
 

50% 

Đónggóp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt 
động gì 
tại lớp. 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh 
thoảng 

tham gia 
phát biểu, 
trao đổi ý 

kiến tại lớp. 
Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường xuyên 
phát biểu và 

trao đổi ý kiến 
liên quan đến 
bài học. Các 
đóng góp cho 
bài học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích 
cực các hoạt 
động tại lớp: 

phát biểu, trao 
đổi ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các đóng 
góp rất hiệu quả. 

50% 

9.2. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được 
thiết kế sẵn. 
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(73) Học phần: Đánh giá tác động môi trường – KTCN 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: H07036 1.2. Tên học phần: Đánh giá tác động môi 
trường - KTCN 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: 

1.5. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30/0/60) 

1.6. Phân bố thời gian 10 tuần 

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 3 tiết/ tuần 

- Tự nghiên cứu: 60 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Học phần này sẽ giới thiệu cho người học những nội dung chủ yếu bao gồm: Khuôn 
khổ thể chế và chính sách trong đánh giá tác động môi trường, các quan điểm và nguyên 
tắc đánh giá tác động môi trường, quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, các 
phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động môi trường. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

Nhận diện, phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của một dự 
án mới trong giai đoạn xây dựng hoặc một dự án cơ sở hạ tầng: Cầu, đường, cống, kênh… 

Đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng đến môi trường của 
quá trình xây dựng một dự án, quá trình vận hành của một dự án cơ sở hạ tầng. 
2.2.2. Về kỹ năng 

Có kỹ năng viết tài liệu mô tả kỹ thuật, kỹ năng trình bày và thuyết trình. 
Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo nhóm làm việc, kỹ năng đàm phán, giải 

quyết xung đột, sử dụng thành thạo những công cụ hỗ trợ cho việc hợp tác làm việc nhóm. 
Có khả năng xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật 

xây dựng. 
2.2.3. Về thái độ 
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Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Nhận thức được sự cần thiết của việc học 
suốt đời. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Đánh giá tác động môi trường - KTCN” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 

CLO1 

Nhận diện, phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi 
trường của một dự án mới trong giai đoạn xây dựng hoặc một dự án cơ 
sở hạ tầng: Cầu, đường, cống, kênh… từ lúc xây dựng đến vận hành 
Đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng đến 
môi trường của quá trình xây dựng một dự án, quá trình vận hành của 
một dự án cơ sở hạ tầng 

CLO2 
Phân tích, lập luận, hệ thống các vấn đề kỹ thuật liên quan đến công 
tác đánh giá các sự cố môi trường 

Kỹ năng 

CLO3 
Có khả năng xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong 
lĩnh vực kỹ thuật xây dựng 

CLO4 

Có kỹ năng viết tài liệu mô tả kỹ thuật, kỹ năng trình bày và thuyết 
trình 
Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo nhóm làm việc, kỹ năng 
đàm phán, giải quyết xung độ, sử dụng thành thạo những công cụ hỗ 
trợ cho việc hợp tác làm việc nhóm 

Thái độ 

CLO5 
Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp 
Nhận thức được sự cần thiết của việc học 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 
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PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO 1   I        I    I  

CLO 2   I        I    I  

CLO 3   I        I    I  

CLO4   I        I    I  

CLO 5   I        I    I  

Tổng 
hợp 
học 

phần 

  I      

 

 I 

   

I 

 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọn
g số 

Bài đánh giá Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 

bảng 4.1 

Hướng dẫn phương 
pháp đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh giá 
chuyên cần 10% 

A1.1 Đánh giá 
chuyên cần 100% X 

CLO9 
CLO10 

Điểm danh mỗi buổi học 
và đóng góp của sinh viên 

tại lớp 

A2. Điểm bài 
tập cá nhân 
(bài tiểu 
luận) 

20% 

A2.1 Đánh giá 
bài tập 30% X 

CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO6 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2 Đánh giá 
bài tập 40% X 

CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO7 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3 Đánh giá 
bài tập 30% X 

CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO8 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 
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A3. Điểm 
kiểm tra giữa 
kỳ 

20% 
A3.1 Kiểm tra 
viết 100% X 

CLO2 
CLO4 
CLO6 
CLO7 
CLO8 

Sinh viên giải quyết các 
câu hỏi, bài tập về những 
kiến thức tổng hợp đã học 

A4. Điểm thi 
kết thúc học 
phần 

50% 
A4.1 Thi cuối 
kỳ 100% X 

CLO2 
CLO4 
CLO6 
CLO7 
CLO8 
CLO9 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi 

được thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của 
bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của bài 

học 
(chương
)/ chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 

bảng 4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động 
học của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1. Khái niệm về 
môi trường 
1.1. Khái niệm về môi 
trường. 
1.2. Môi trường và con 
người. 
1.3. Tầm quan trọng của 
môi trường xây dựng trong 
nền kinh tế quốc dân. 
1.4. Tình hình môi trường ở 
Việt Nam hiện nay. 
1.5. Các công cụ quản lý 
môi trường của Nhà nước. 
1.6. Đánh giá tác động của 
môi trường. 

6/0/
10 CLO1 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 
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2 

Chương 2. Ô nhiễm 
không khí và tiếng ồn 
2.1. Ô nhiễm môi trường 
không khí và tác hại của 
chúng. 
2.2. Ô nhiễm tiếng ồn. 

5/0/
10 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO7 

 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 

3 

Chương 3. Môi trường 
nước và môi trường đất 
3.1. Môi trường nước. 
3.2. Môi trường đất. 

4/0/
10 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO7 

 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 

4 

Chương 4. Chất thải rắn 
trong đô thị 
4.1.Khái niệm về chất thải 
rắn 
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. 

5/0/
10 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO7 

 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 
A2.1 

6 

Chương 5. Biện pháp bảo 
vệ môi trường trong lập 
dự án và thiết kế xây 
dựng 
5.1. Tác động chủ yếu của 
dự án đến môi trường. 
5.2. Dự báo ô nhiễm môi 
trường và các biện pháp 

5/0/
10 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO7 
CLO8 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 

A1.1 
A2.2 



800 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

chống ô nhiễm. + Câu hỏi 
gợi mở. 

+ Làm bài 
tập tại lớp. 

8 

Chương 6. Luật pháp 
quản lý và các tiêu chuẩn 
đo lường 
6.1. Luật pháp quản lý môi 
trường. 
6.2. Tiêu chuẩn về hệ thống 
quản lý môi trường ISO 
14000. 
6.3. Các tiêu chuẩn chất 
lượng môi trường. 

5/0/
10 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO7 
CLO8 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 
 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để 
đạt CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…). 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 
TS. Lê Anh Dũng 
TS. Đỗ Đình Đức 

2006 Môi trường trong xây dựng NXB Xây dựng 

2 
PGS. TS. Nguyễn 
Đình Mạnh 

2005 
Đánh giá tác động môi 

trường 

NXB Trường Đại 
học Nông nghiệp 1, 

Hà Nội 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

2    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 Tên giảng đường, 
Phòng thí 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 
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TT nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

hành 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B - - Chương 1 

2 Giảng đường B - - Chương 2 

3 Giảng đường B - - Chương 3 

4 Giảng đường B - - Chương 4 

5 Giảng đường B -  - Chương 5 

6 Giảng đường B - - Chương 6 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng số Mức F 

(0-3.9) 
Mức D 

(4.0-5.4) 
Mức C 

(5.5-6.9) 
Mức B 

(7.0-8.4) 
Mức A  
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học 
không 

chuyên cần 
(<50%) 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%) 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%) 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%) 

50% 

Đóng góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia 

phát biểu, 
đóng góp 

cho bài học 
tại lớp. 

Đóng góp 
không hiệu 

quả 

Thỉnh 
thoảng 

tham gia 
phát biểu, 
trao đổi ý 

kiến tại lớp. 
Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng số Mức F (0-

3.9) 
Mức D 

(4.0-5.4) 
Mức C 

(5.5-6.9) 
Mức B 

(7.0-8.4) 
Mức A  
(8.5-10) 

Nộp bài 
tập 

Không 
nộp bài 

Nộp bài tập 
70% số 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

50% 
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tập lượng bài 
tập được 

giao. Chưa 
đúng thời 
gian quy 

định 

(100% số 
lượng được 
giao). Một 
số bài tập 
nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

định 

(100% số 
lượng được 
giao). Hầu 
hết bài tập 
nộp đúng 
thời gian 
quy định 

(100% số 
lượng được 
giao). Đúng 

thời gian quy 
định 

Trình bày 
bài tập 

Không có 
bài tập 

Bài tập 
trình bài 
lộn xộn, 
không 

đúng yêu 
cầu về trình 

bày. 

Bài tập 
trình bày 
đúng yêu 
cầu. Còn 
một số lỗi 

nhỏ về 
chính tả 
trình bày 
(lỗi chính 
tả, số liệu, 
nhầm lẫn 

ghi chú…) 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy 
đủ, đúng 
yêu cầu. 
Ghi chú, 
giải thích 

đầy đủ, hợp 
lý 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu. Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 

Nội dung 
bài tập 

Không có 
bài tập 

Nội dung 
bài tập 

không đầy 
đủ, một số 

không 
đúng theo 
yêu cầu 

nhiệm vụ 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, đúng 

với yêu cầu 
nhiệm vụ 

nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai 
sót trong 
tính toán 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 

nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ 

ràng 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 
Tính toán 

logic, chi tiết 
và rõ ràng, 
hoàn toàn 

hợp lý 

25% 

9.3 Đánh giá kiểm tra viết: (Written Exam) 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(74) Học phần: Luật xây dựng (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: A07001 1.2. Tên học phần: Luật xây dựng 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Construction Law 

1.5. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30/0/60) 

1.6. Phân bố thời gian 10 tuần 
-Nghe giảng lý thuyết:  30 tiết 3 tiết/ tuần 

- Tự nghiên cứu:   60 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thanh Ngà 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần cung cấp cho SV những tri thức cơ bản về Pháp luật xây dựng, các văn bản dưới 
luật liên quan đến quá trình hoạt động hành nghề kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng, như: khảo 
sát, quản lý công trình, hợp đồng trong xây dựng… 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
Hiểu được các khái niệm và kiến thức cơ bản về pháp luật xây dựng; hồ sơ xin phép xây 
dựng; quy định đấu thầu; quyết toán hợp đồng và cách quản lý thực hiện hợp đồng. 
2.2.2. Về kỹ năng 
Thực hành tốt hệ thống pháp luật nhà nước về xây dựng, các điều kiện và yêu cầu nghĩa vụ 
của nhà thầu thiết kế, những quy định đấu thầu, triển khai những quy định chung về văn 
bản hợp đồng và cách thanh toán hợp đồng. 
2.2.3. Về thái độ 
- Nâng cao nhận thức về tiến trình quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng đặc biệt là 
quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Luật xây dựng” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
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CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 

CLO1 
Kiến thức cơ bản về luật xây dựng, luật đấu thầu, luật quy hoạch, luật 
nhà ở… 

CLO2 
Trình bày các vấn đề về: Quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch 
xây dựng, dự án đầu tư xây dựng, khảo sát và thiết kế xây dựng, quản 
lý kỹ thuật và chất lượng công trình… 

CLO3 
Phân tích những vi phạm và tranh chấp trong xây dựng, các lĩnh vực 
hoạt động hành nghề trong xây dựng… 

Kỹ năng 
CLO4 Phân tích và đánh giá các vấn đề trong hoạt động xây dựng 

CLO5 
Thực hiện hồ sơ các giai đoạn xây dựng một dự án công trình hoặc 
một công trình nhà ở riêng lẻ. 

CLO6 
Tăng cường kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và tham gia các công 
tác quản lý xây dựng 

Thái độ 

CLO7 
Nâng cao nhận thức, vai trò người kỹ sư về tiến trình quản lý nhà nước 
trong xây dựng; tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực 
xây dựng. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO 1  I  I      I I    I I 

CLO 2  I  I      I I    I I 

CLO 3  I  I      I I    I I 

CLO 4    R      R R    R R 
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CLO 5    R      R R    R R 

CLO 6    R      R R    R R 

CLO 7               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   R     
 

R R 
   

R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan đến 
CĐR nào 

ở bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh giá 
chuyên cần 

10% 
A1.1 Đánh giá 
chuyên cần 

100% X CLO7 
Điểm danh mỗi buổi học 

và đóng góp của sinh viên 
tại lớp 

A2. Điểm bài 
tập cá nhân 
(bài tiểu luận) 

20% 

A2.1 Đánh giá 
bài tập 

30% X 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO6 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2 Đánh giá 
bài tập 40% X 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO6 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3 Đánh giá 
bài tập 30% X 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO6 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A3. Điểm 
kiểm tra giữa 
kỳ 

20% 
A3.1 Kiểm tra 
viết 100% X 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên giải quyết các 
câu hỏi, bài tập về những 
kiến thức tổng hợp đã học 

A4. Điểm thi 50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X CLO1 Sinh viên làm bài thi cuối 
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kết thúc học 
phần 

CLO2 
CLO3 
CLO7 

học kỳ dựa trên đề thi được 
thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của 
bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của bài 

học/ 
chương
/ chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 

bảng 4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động 
học của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1. Tổng quan về 
luật xây dựng 
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 trong hoạt động 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. 

3/0/6 
CLO1 
CLO2 

PLO2 
PLO4 

PLO15 
PLO16 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 

2 

Chương 2. Trách nhiệm 
quản lý hoạt động đầu tư 
xây dựng của các cơ quan 
nhà nước 
2.1. Nội dung quản lý nhà 
nước về xây dựng 
2.2. Các cơ quan quản lý 
nhà nước về xây dựng 
2.3. Thanh tra xây dựng 

3/0/6 
CLO1 
CLO2 
CLO3 

PLO2 
PLO4 

PLO15 
PLO16 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 
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3 

Chương 3. Dự án đầu tư 
xây dựng công trình 
3.1. Khái niệm, phân loại, 
yêu cầu đối với dự án đầu 
tư xây dựng công trình 
3.2. Thủ tục lập, thẩm định 
và phê duyệt dự án đầu tư 
xây dựng công trình 
3.3. Quản lý thực hiện dự 
án đầu tư xây dựng 

3/0/6 

CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO5 

 

PLO2 
PLO4 

PLO10 
PLO11 
PLO15 
PLO16 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 

4 

Chương 3. Dự án đầu tư 
xây dựng công trình 
3.4. Quyền và nghĩa vụ của 
chủ đầu tư, Ban quản lý dự 
án đầu tư xây dựng, Nhà 
thầu tư vấn và người quyết 
định đầu tư 
Chương 4. Khảo sát và 
thiết kế xây dựng 
4.1. Khảo sát xây dựng 

1/0/6 
 
 
 
 

2/0/6 

CLO2 
CLO4 
CLO5 

 

PLO2 
PLO4 

PLO10 
PLO11 
PLO15 
PLO16 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 
A2.1 

5 

Chương 4. Khảo sát và 
thiết kế xây dựng 
4.2. Thiết kế xây dựng 
 

3/0/6 
 
 

CLO2 
CLO4 
CLO5 

 

PLO2 
PLO4 

PLO10 
PLO11 
PLO15 
PLO16 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 

6 

Chương 5. Xây dựng công 
trình và quản lý kỹ thuật 
chất lượng công trình 
5.1. Giấy phép xây dựng 
5.2. Chuẩn bị xây dựng 
công trình 
5.3. Thi công xây dựng 
công trình 

3/0/6 

CLO2 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

 

PLO2 
PLO4 

PLO10 
PLO11 
PLO15 
PLO16 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 

A1.1 
A2.2 
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gợi mở. tập tại lớp. 

7 

Chương 5. Xây dựng công 
trình và quản lý kỹ thuật 
chất lượng công trình 
5.4. Giám sát thi công xây 
dựng, nghiệm thu, bàn giao 
công trình xây dựng 
5.5. Bảo hành, bảo trì công 
trình xây dựng 
5.6. Xây dựng công trình 
đặc thù 

3/0/6 

CLO2 
CLO4 
CLO5 

 

PLO2 
PLO4 

PLO10 
PLO11 
PLO15 
PLO16 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 

8 

Chương 6. Chi phí đầu tư 
xây dựng và hợp đồng 
xây dựng 
6.1. Quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng 
6.2. Hợp đồng xây dựng 

3/0/6 
CLO2 
CLO4 
CLO5 

PLO2 
PLO4 

PLO10 
PLO11 
PLO15 
PLO16 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 
 

9 

Chương 7. Đấu thầu 
trong xây dựng 
7.1. Những quy định chung 
về đấu thầu 
7.2. Trách nhiệm của các 
bên trong đấu thầu 

3/0/6 

CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO5 

 

PLO2 
PLO4 

PLO10 
PLO11 
PLO15 
PLO16 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 
A2.3 

10 

Chương 7. Đấu thầu 
trong xây dựng 
7.3. Quản lý nhà nước về 
hoạt động đấu thầu 

3/0/6 

CLO2 
CLO4 
CLO5 

 

PLO2 
PLO4 

PLO10 
PLO11 
PLO15 
PLO16 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 

A1.1 
A3.1 
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+ Câu hỏi 
gợi mở. 

+ Làm bài 
tập tại lớp. 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số…). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 
ThS. Nguyễn 
Thanh Ngà 2020 

Tập bài giảng Luật xây 
dựng ĐHKG 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Lương Xuân Hùng 2004 Giáo trình Luật xây dựng 
NXB Thành Phố 

HCM 

2  2014 
Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 Quốc Hội 

3  2020 
Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 Quốc Hội 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

2    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí 

nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B 
Bảng, phấn, máy chiếu 1 

Chương 1 

2 Giảng đường B Chương 2 
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3 Giảng đường B Chương 3 

4 Giảng đường B Chương 4 

5 Giảng đường B Chương 5 

6 Giảng đường B Chương 6 

7 Giảng đường B Chương 7 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng số Mức F 

(0-3.9) 
Mức D 

(4.0-5.4) 
Mức C 

(5.5-6.9) 
Mức B 

(7.0-8.4) 
Mức A  
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học 
không 

chuyên cần 
(<50%) 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%) 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%) 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%) 

50% 

Đóng góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia 

phát biểu, 
đóng góp 

cho bài học 
tại lớp. 

Đóng góp 
không hiệu 

quả 

Thỉnh 
thoảng 

tham gia 
phát biểu, 
trao đổi ý 

kiến tại lớp. 
Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng số Mức F (0-

3.9) 
Mức D 

(4.0-5.4) 
Mức C 

(5.5-6.9) 
Mức B 

(7.0-8.4) 
Mức A  
(8.5-10) 

Nộp bài 
tập 

Không 
nộp bài 

tập 

Nộp bài tập 
70% số 

lượng bài 
tập được 

giao. Chưa 
đúng thời 
gian quy 

định 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 
giao). Một 
số bài tập 
nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

định 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 
giao). Hầu 
hết bài tập 
nộp đúng 
thời gian 
quy định 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 
giao). Đúng 

thời gian quy 
định 

50% 
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Trình bày 
bài tập 

Không có 
bài tập 

Bài tập 
trình bài 
lộn xộn, 
không 

đúng yêu 
cầu về trình 

bày. 

Bài tập 
trình bày 
đúng yêu 
cầu. Còn 
một số lỗi 

nhỏ về 
chính tả 
trình bày 
(lỗi chính 
tả, số liệu, 
nhầm lẫn 

ghi chú…) 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy 
đủ, đúng 
yêu cầu. 
Ghi chú, 
giải thích 

đầy đủ, hợp 
lý 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu. Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 

Nội dung 
bài tập 

Không có 
bài tập 

Nội dung 
bài tập 

không đầy 
đủ, một số 

không 
đúng theo 
yêu cầu 

nhiệm vụ 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, đúng 

với yêu cầu 
nhiệm vụ 

nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai 
sót trong 
tính toán 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 

nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ 

ràng 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 
Tính toán 

logic, chi tiết 
và rõ ràng, 
hoàn toàn 

hợp lý 

25% 

9.3 Đánh giá kiểm tra viết: (Written Exam) 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(75) Học phần: Quản lý dự án xây dựng (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27008 1.2. Tên học phần: Quản lý dự án xây 
dựng 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Management Project  

1.5. Số tín chỉ: 02  

1.6. Phân bố thời gian  

-20 giờ lý thuyết, 10 giờ thực hành  

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
-Giảng viên phụ trách chính: Nguyễn Thị Hoàng Hoa 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

-Học phần học trước: Không có 

-Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
-Hiểu rõ các khái niệm quản lý dự án và phạm vi quản lý dự án, hiểu rõ các công cụ và 
phương pháp cần dùng trong quản lý. 
-Áp dụng các phương pháp và công cụ trong thực hành quản lý dự án. 
-Phát triễn, quản lý, điều khiển, giám sát quản lý dự án. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Khái niệm cơ bản về dự án và quản lý dự án. 
- Hình thành dự án; xác định và mô tả công việc; xác định kinh phí đầu tư xây dựng công 
trình 
- Lập kế hoạch thực hiện dự án; lập và quản lý tiến độ của dự án. 
- Quản lý tiến độ, chi phí và chất lượng của công trình xây dựng; quản lý rủi ro dự án & an 
toàn lao động. 
-Quản lý nguồn vốn và nguồn nhân lực 
-Theo dõi, kiểm soát quy mô, tiến độ, chất lượng và kinh phí của dự án 
2.2.2. Về kỹ năng 
-Xác định mục tiêu của dự án đầu tư xây dựng 
-Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và ra quyết định 
-Kỹ năng nghiên cứu, áp dụng các qui định của Nhà nước trong công tác quản lý dự án xây 
dựng từ các bộ luật, nghị định, thông tư, quyết định có liên quan. 
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- Trang bị kỹ năng làm việc nhóm và khả năng làm việc với các đối tác chuyên ngành 
2.2.3. Về thái độ 
Có ý thức nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm công dân và 
đạo đức nghề nghiệp 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Quản lý dự án xây dựng” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR 
học phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 

CO1 Hiểu rõ các khái niệm quản lý dự án và phạm vi quản lý dự án, hiểu rõ 
các công cụ và phương pháp cần dùng trong quản lý. 

CO2 Áp dụng các phương pháp và công cụ trong thực hành quản lý dự án 

CO3 Phát triễn, quản lý, điều khiển, giám sát quản lý dự án. 

CO4 Khái niệm cơ bản về dự án và quản lý dự án. 

CO5 Hình thành dự án; xác định và mô tả công việc; xác định kinh phí đầu tư 
xây dựng công trình 

CO6 Lập kế hoạch thực hiện dự án; lập và quản lý tiến độ của dự án. 

CO7 Quản lý tiến độ, chi phí và chất lượng của công trình xây dựng; quản lý 
rủi ro dự án & an toàn lao động 

CO8 Quản lý nguồn vốn và nguồn nhân lực 

CO9 Theo dõi, kiểm soát quy mô, tiến độ, chất lượng và kinh phí của dự án 

CO10 Xác định mục tiêu của dự án đầu tư xây dựng 

CO11 Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và ra quyết định 

CO12 Kỹ năng nghiên cứu, áp dụng các qui định của Nhà nước trong công tác 
quản lý dự án xây dựng từ các bộ luật, nghị định, thông tư, quyết định 
có liên quan 

CO13 Trang bị kỹ năng làm việc nhóm và khả năng làm việc với các đối tác 
chuyên ngành 

CO14 Có ý thức nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách 
nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
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A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 
thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 

Bảng 4.1.Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO) 
PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO 1       I          

CLO 2       R          

CLO 3     M            

CLO 4 R  R   M           

CLO 5                 
Tổng 
hợp R  R  M M R  

 
 

      

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọng 
số 

Bài 
đánh 
giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR nào 

ở bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

       

       

b. Chính sách đối với học phần 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội 
dung cơ 
bản của 
bài học 

Số tiết 
(LT/ TH/ 

TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan đến 
CĐR nào 

ở bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động 
học 
của 

SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tuần 
1 

Chương 
1:Một số 
khái niệm 
về quản lý 
dự án 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 
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Tuần 
2 

Chương 1: 
Một số 
khái niệm 
về quản lý 
dự án 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
3 

Ôn tập 
chương 1 

2 tiết bài 
tập   

Phân 
nhóm 
làm bài 
tập 

Làm 
bài tập 
nhóm 

 

Tuần 
4 

Chương 
2:Hình 
thành dự 
án đầu tư 
xây dựng 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
5 

Chương 
2:Hình 
thành dự 
án đầu tư 
xây dựng 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
6 

Chương 
2:Hình 
thành dự 
án đầu tư 
xây dựng 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
7 

Ôn tập 
chương 2 

2 tiết bài 
tập   

Phân 
nhóm 
làm bài 
tập 

Làm 
bài tập 
nhóm 

 

Tuần 
8 

Kiểm tra 
định kì 2 tiết   Phát đề 

Làm 
bài  

Tuần 
9 

Chương 
3:Thực 
hiện dự án 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
10 

Chương 
3:Thực 
hiện dự án 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
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vấn đáp lời 

Tuần 
11 Ôn tập 

2 tiết bài 
tập   

Phân 
nhóm 
làm bài 
tập 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
12 

Chương 4: 
Kết thúc 
dự án 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
13 

Chương 4: 
Kết thúc 
dự án 

2 tiết lý 
thuyết   

Trực 
quan, 
thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
14 Ôn tập  

2 tiết bài 
tập   

Phân 
nhóm 
làm bài 
tập 

Lắng 
nghe, 
ghi 
chú, trả 
lời 

 

Tuần 
15 Kiểm tra  2 tiết   Phát bài  

Làm 
bài  

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Đỗ Thị Xuân Lan 2015 Quản lí dự án xây dựng 
NXB Đại Học 
Quốc Gia TPHCM. 
 

2 
Phan Nhật Duy, 
Đoàn Ngọc Hiệp 2015 

Giáo trình quản lí dự án đầu 
tư xây dựng NXB Xây dựng 

3 Bộ Xây Dựng 2005 Giáo trình quản lí xây dựng, NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 
1  2000 PMBOK  

2 .H. Griffis and et al 2000 
Construction Planning For 

Engineers  
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Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Nghị định mới https://www.moc.gov.vn 21.11.2020 

2 Luật Xây dựng https://luatvietnam.vn 01.02.2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng 

 

1 Giảng đường B Máy chiếu 01 Chương 1,chương 
2,chương ,chương 4 

2 Giảng đường B Bảng, phấn 01 Chương 1,chương 
2,chương ,chương 4 

9. Holistic Rubric đánh giá làm viện nhóm qua bài tập lớn (dự án) 

4 điểm 3 điểm 2 điểm 1 điểm 
1. Dự ánđược thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên. 
2. Khối lượngcông 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ đồng đều 
giữa các thành viên. 
3. Vai tròlãnh đạo 
được đảm nhận bởi 
mỗi thành viên cho 
các nhiệm vụ khác 
nhau là rõ ràng. 
4. Biên bảncác cuộc 
họp luôn được ghi 
lại và sự đóng góp 
của mỗi thành viên 
được xác định. 

1. Dự ánđược thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên 
2. Khối lượngcông 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ đồng đều 
giữa các thành viên 
3. Vai tròlãnh đạo 
được đảm nhận bởi 
mỗi thành viên cho 
các nhiệm vụ khác 
nhau không rõ ràng. 
4. Biên bảncác cuộc 
họp thường được 
ghi lại và sự đóng 
góp của mỗi thành 
viên được xác định. 

1. Dự ánđược thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên. 
2. Khối lượngcông 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ không đồng 
đều giữa các thành 
viên hoặc ít nhất 
một thành viên được 
giao cho những 
nhiệm vụ đơn giản 
như viết báo cáo. 
3. Biên bảncác cuộc 
họp thường được 
ghi lại và sự đóng 
góp của mỗi thành 
viên không được 
xác định. 

1. Dự ánđược thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên. 
2. Khối lượngcông 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ không đồng 
đều giữa các thành 
viên hoặc ít nhất 
một thành viên được 
giao cho những 
nhiệm vụ đơn giản 
như viết báo cáo 
3. Biên bảncác cuộc 
họp hiếm khi được 
ghi lại và các nổ lực 
đóng góp dàn trải. 
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(76) Học phần: Quy hoạch đô thị (2,0) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E27009 1.2. Tên học phần: Quy hoạch đô thị 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Urban Planning 

1.5. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30/60) 

1.6. Phân bố thời gian 10 tuần 
-Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 3 tiết/ tuần 

- Tự nghiên cứu: 60 tiết 6 tiết/ tuần 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Hoa 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Nguyễn Thanh Ngà 

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
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. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Hiểu và vận dụng để nhận biết một số khái niệm về đô thị. 
- Nhận biết được phân loại và phân cấp đô thị. 
- Phân tích các vấn đề quy hoạch đô thị và các nhiệm vụ của công tác quy hoạch đô thị. 
- Đọc và triển khai các thiết kế về quy hoạch. 
- Vận dụng được các giải pháp tổ chức xây dựng, quản lý đô thị một cách hiệu quả nhất. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Có khả năng phân tích, phản biện một vấn đề về quy hoạch và phát triển đô thị. 
- Có khả năng làm việc nhóm, kỹ năng về máy tính, kỹ năng trình bày và thuyết trình báo 
cáo. 
- Có khả năng cập nhật kiến thức, vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề trong thực 
tiễn. 
2.2.3. Về thái độ 
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- Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác quy hoạch đô thị đối với sự phát triển của đô 
thị. 
- Sinh viên có tinh thần học tập và hứng thú với môn học, sinh viên có tinh thần học hỏi, 
cầu tiến trong quá trình học tập và nghiên cứu, hình thành năng lực tự học và tự nghiên 
cứu. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Quy hoạch đô thị” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 

CLO1 

- Hiểu rõ lĩnh vực môi trường xây dựng và nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu 
của con người. 
- Nắm vững chu trình quy hoạch đô thị. 
- Các vấn đề của đô thị và quy hoạch đô thị. 

CLO2 
- Các yếu tố hình thành và phát triển đô thị. 
- Tiền đề phát triển đô thị. 

CLO3 
- Hiểu rõ các tác động tiêu cực và tích cực của đô thị. 
- Phân tích các mối quan hệ trong vùng. 

CLO4 
- Lý luận của cấu trúc đô thị. 
- Tầm quan trọng của cấu trúc đô thị trong công tác quy hoạch và quản 
lý đô thị. 

CLO5 

- Nội dung quy hoạch xây dựng khu dân cư và trung tâm dịch vụ công 
cộng. 
- Nội dung quy hoạch xây dựng giao thông hạ tầng, khu công nghiệp, 
công viên 

Kỹ năng 

CLO6 
Phân tích và phản biện các vấn đề liên quan đến quy hoạch và quản lý 
đô thị. 

CLO7 
Nhận diện được quá trình phát triển của một đô thị: Về kiến trúc, về 
giao thông, về văn hóa vùng miền 

CLO8 
Tăng cường kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình báo cáo trước đám 
đông. 

Thái độ 

CLO9 
Có trách nhiệm, đạo đức và ý thức nghề nghiệp trong việc học và hoàn 
thành bài tập được phân công. 

CLO10 
Hiểu rõ vai trò của người kiến trúc sư, kỹ sư trong quá trình rèn luyện 
và hành nghề, luôn có ý thức cộng đồng và đạo đức nghề nghiệp. 
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4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO 1   I        I    I  

CLO 2   I        I    I  

CLO 3   I        I    I  

CLO4   I        I    I  

CLO 5   I        I    I  

CLO 6   R        R    R  

CLO 7   R        R    R  

CLO 8   R        R    R  

CLO 9               R  

CLO 10               R  

Tổng 
hợp 
học 

phần 

  R      

 

 R 

   

R 

 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọn
g số 

Bài đánh giá Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 

Hướng dẫn phương 
pháp đánh giá 
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bảng 4.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh giá 
chuyên cần 10% 

A1.1 Đánh giá 
chuyên cần 100% X 

CLO9 
CLO10 

Điểm danh mỗi buổi học 
và đóng góp của sinh viên 

tại lớp 

A2. Điểm bài 
tập cá nhân 
(bài tiểu 
luận) 

20% 

A2.1 Đánh giá 
bài tập 30% X 

CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO6 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2 Đánh giá 
bài tập 40% X 

CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO7 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3 Đánh giá 
bài tập nhóm 30% X 

CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO8 

GV giao bài tập cho sinh 
viên thực hiện ở nhà (bài 

tập nhóm) 

A3. Điểm 
kiểm tra giữa 
kỳ 

20% 
A3.1 Kiểm tra 
viết 

100% X 

CLO2 
CLO4 
CLO6 
CLO7 
CLO8 

Sinh viên giải quyết các 
câu hỏi, bài tập về những 
kiến thức tổng hợp đã học 

A4. Điểm thi 
kết thúc học 
phần 

50% 
A4.1 Thi cuối 
kỳ 100% X 

CLO2 
CLO4 
CLO6 
CLO7 
CLO8 
CLO9 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi 

được thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của 
bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 

CĐR 
của bài 

học 
(chương

Liên 
quan 
đến 

CĐR 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động 
học của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 
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TT) )/ chủ để nào ở 
bảng 4.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1. Tổng quan về 
đô thị và quy hoạch đô thị 
1.1. Điểm dân cư đô thị. 
1.2. Phân loại đô thị. 
1.3. Phân cấp quản lý đô 
thị. 
1.4. Khái niệm chung về 
quy hoạch đô thị. 

3/0/
6 CLO1 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 

2 

Chương 1. Tổng quan về 
đô thị và quy hoạch đô thị 
1.5. Mục tiêu và nhiệm vụ 
cơ bản của công tác quy 
hoạch đô thị. 
1.6. Lập các đồ án quy 
hoạch đô thị. 
Chương 2. Đô thị hóa và 
quá trình phát triển đô 
thị 
2.1. Đô thị hóa 

2/0/
6 
 
 
 
 
 
 

1/0/
6 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO7 

 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 

3 

Chương 2. Đô thị hóa và 
quá trình phát triển đô 
thị 
2.2. Lược khảo về quá trình 
phát triển đô thị thế giới 
2.3. Khái quát về quá trình 
phát triển đô thị ở Việt 
Nam 

3/0/
6 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO7 

 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 

4 

Chương 2. Đô thị hóa và 
quá trình phát triển đô 
thị 
2.3. Khái quát về quá trình 
phát triển đô thị ở Việt 

3/0/
6 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO7 

 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 

A1.1 
A2.1 
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Nam 
2.4. Những xu thế và quan 
điểm về phát triển đô thị 

cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

5 

Chương 2. Đô thị hóa và 
quá trình phát triển đô 
thị 
2.4. Những xu thế và quan 
điểm về phát triển đô thị 
Chương 3. Quy hoạch xây 
dựng phát triển đô thị 
3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ 
chung của quy hoạch xây 
dựng đô thị 
3.2. Xây dựng các tiền đề 
để phát triển đô thị 

1/0/
6 
 
 
 
 

2/0/
6 
 
 
 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO7 

 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 

6 

Chương 3. Quy hoạch xây 
dựng phát triển đô thị 
3.2. Xây dựng các tiền đề 
để phát triển đô thị 
3.3. Định hướng phát triển 
không gian đô thị 
3.4. Quy hoạch cải tạo đô 
thị 

3/0/
6 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO7 
CLO8 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 
A2.2 

7 

Chương 3. Quy hoạch xây 
dựng phát triển đô thị 
3.5. Quy hoạch hệ thống 
giao thông đô thị 
3.6. Quy hoạch khu cây 
xanh đô thị 

3/0/
6 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO7 
CLO8 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 

8 
Chương 4. Thiết kế quy 
hoạch chi tiết đô thị 

3/0/
6 

CLO1 
CLO2 

PLO3 
PLO11 

- Dạy học 
trực tiếp: 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 

A1.1 
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4.1. Khái niệm quy hoạch 
chi tiết, các yếu tố ảnh 
hưởng quy hoạch khu đất 
4.2. Các bộ phận của khu 
đất quy hoạch 

CLO5 
CLO7 
CLO8 

PLO15 + Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

9 

Chương 4. Thiết kế quy 
hoạch chi tiết đô thị 
4.3. Phân tích đánh giá về 
khu đất và xác định nhiệm 
vụ quy hoạch 
4.4. Bố cục quy hoạch kiến 
trúc 

3/0/
6 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO7 
CLO8 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 
A2.3 

10 

Chương 4. Thiết kế quy 
hoạch chi tiết đô thị 
4.5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật của quy hoạch chi tiết 
4.6. Các bản thiết kế trong 
hồ sơ quy hoạch chi tiết 

3/0/
6 

CLO1 
CLO2 
CLO5 
CLO7 
CLO8 

PLO3 
PLO11 
PLO15 

- Dạy học 
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng và 
giải thích 
cụ thể. 
- Dạy học 
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

- Chuẩn bị 
tại nhà: 
+ Xem trước 
tài liệu [1] 
- Tại lớp: 
+ Nghe 
giảng và trả 
lời câu hỏi. 
+ Làm bài 
tập tại lớp. 

A1.1 
A3.1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 
ThS. Nguyễn 
Thanh Ngà 
ThS. Lê Hoàng Sơn 

2020 
Tập bài giảng Quy hoạch đô 

thị ĐHKG 

 Sách, giáo trình tham khảo 
1 Lê Trọng Bình, 2004 Quy hoạch xây dựng phát NXB Xây dựng Hà 
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Trần Trọng Hanh, 
Nguyễn Tố Lăng 

triển đô thị Nội 

2 

Phạm Hùng 
Cường, 
Lâm Quang 
Cường, 
Đặng Thái Hoàng, 
Phạm Thúy Loan, 
Đàm Thu Trang 

2006 
Quy hoạch xây dựng đơn vị 

ở 
NXB Xây dựng Hà 

Nội 

3 
Lê Quang Trí, 
Phạm Thanh Vũ, 
Vương Tuấn Huy 

2015 
Quy hoạch và phát triển đô 

thị 
NXB Đại học Cần 

Thơ 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

2    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B - - Chương 1 

2 Giảng đường B - - Chương 2 

3 Giảng đường B - - Chương 3 

4 Giảng đường B - - Chương 4 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng số Mức F 

(0-3.9) 
Mức D 

(4.0-5.4) 
Mức C 

(5.5-6.9) 
Mức B 

(7.0-8.4) 
Mức A  
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không 
đi học 

Đi học 
không 

Đi học khá 
chuyên cần 

Đi học 
chuyên cần 

Đi học đầy đủ, 
rất chuyên cần 

50% 
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(<30%). chuyên cần 
(<50%) 

(<70%) (<90%) (100%) 

Đóng 
góp tại 

lớp 

Không 
tham gia 

hoạt 
động gì 
tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia 

phát biểu, 
đóng góp 

cho bài học 
tại lớp. 

Đóng góp 
không hiệu 

quả 

Thỉnh 
thoảng 

tham gia 
phát biểu, 
trao đổi ý 

kiến tại lớp. 
Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả 

Tham gia tích 
cực các hoạt 
động tại lớp: 

phát biểu, trao 
đổi ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các đóng 
góp rất hiệu quả 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí 
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng số Mức F 

(0-3.9) 
Mức D 

(4.0-5.4) 
Mức C (5.5-

6.9) 
Mức B (7.0-

8.4) 
Mức A  
(8.5-10) 

Nộp bài 
tập 

Không 
nộp bài 

tập 

Nộp bài tập 
70% số 

lượng bài 
tập được 

giao. Chưa 
đúng thời 
gian quy 

định 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 
giao). Một 
số bài tập 
nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

định 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 
giao). Hầu 
hết bài tập 
nộp đúng 
thời gian 
quy định 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 

giao). Đúng 
thời gian quy 

định 

50% 

Trình 
bày bài 

tập 

Không 
có bài 

tập 

Bài tập 
trình bài lộn 
xộn, không 
đúng yêu 

cầu về trình 
bày. 

Bài tập trình 
bày đúng 

yêu cầu. Còn 
một số lỗi 

nhỏ về chính 
tả trình bày 

(lỗi chính tả, 
số liệu, 

nhầm lẫn ghi 
chú…) 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 

cầu. Ghi 
chú, giải 

thích đầy đủ, 
hợp lý 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu. Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 

Nội 
dung bài 

tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung 
bài tập 

không đầy 
đủ, một số 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 

đúng với yêu 
cầu nhiệm 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 

hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 

yêu cầu nhiệm 

25% 
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không đúng 
theo yêu 

cầu nhiệm 
vụ 

vụ nhưng 
chưa hợp lý. 
Còn một số 
sai sót trong 

tính toán 

nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ 

ràng 

vụ. Tính toán 
logic, chi tiết 

và rõ ràng, 
hoàn toàn hợp 

lý 

9.3 Rubric 3: Bài tập nhóm 

Tiêu chí 
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng số Mức F (0-

3.9) 
Mức D (4.0-

5.4) 
Mức C 

(5.5-6.9) 
Mức B 

(7.0-8.4) 
Mức A  
(8.5-10) 

Nộp bài 
tập bài 

tập (theo 
nhóm) 

Không 
nộp bài 
tập theo 
yêu cầu 

Nộp bài chưa 
đúng thời 

gian quy định 

Nộp đúng 
thời gian, 
đúng nội 
dung yêu 

cầu 

Nộp đúng 
thời gian 

quy định và 
đúng nội 
dung yêu 

cẩu của GV 

Nộp đúng 
thời gian quy 

định, đúng 
yêu cầu và 
nội dung 
đúng quy 

định 

50% 

Trình 
bày bài 

tập (theo 
nhóm) 

Không có 
bài tập 

Bài tập trình 
bài lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày. 

Bài tập 
trình bày 
đúng yêu 
cầu. Còn 
một số lỗi 

nhỏ về 
chính tả 
trình bày 
(lỗi chính 
tả, số liệu, 
nhầm lẫn 

ghi chú…) 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy 
đủ, đúng 
yêu cầu. 
Ghi chú, 
giải thích 

đầy đủ, hợp 
lý 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu. Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 

Nội 
dung bài 
tập (theo 
nhóm) 

Không có 
nội dung 
hoặc nội 

dung 
không phù 

hợp với 
yêu cầu 

Nội dung phù 
hợp với yêu 

cầu 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu. Hình 
ảnh minh 

họa rõ ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu. Hình 
ảnh minh 

họa rõ ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. 
Hình ảnh 

minh họa rõ 
ràng 

25% 

9.4 Đánh giá kiểm tra viết: (Written Exam) 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(77) Học phần: Khóa luận tốt nghiệp (0,10) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E28001 1.2. Tên học phần: Khóa luận tốt nghiệp 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Capstone Project 

1.5. Số tín chỉ:  10 tín chỉ (0/150/300) 

1.6. Phân bố thời gian  15 tuần 

- Lý thuyết:     –  
- Thực hành: 450 tiết 30 tiết/tuần 

- Tự học:  –  

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính: TS. Đỗ Lê Bình 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
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.  
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
- Lựa chọn được kiến trúc công trình phù hợp yêu cầu đồ án, chọn được giải pháp thiết kế 
(sàn, cầu thang, bể chứa nước, kết cấu khung, kết cấu nền móng..) thỏa mãn các yêu cầu kỹ 
thuật và đảm bảo hiệu quả kinh tế. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Thiết kế kết cấu công trình hoàn chỉnh có xem xét đến giải pháp thi công công trình. 
- Đánh giá được các ảnh hưởng của công trình và lựa chọn giải pháp thiết kế thỏa mãn các 
ràng buộc kinh tế, môi trường, xã hội và phát triển bền vững. 
- Thể hiện rõ ràng các kết quả phân tích và thiết kế trong thuyết minh và bản vẽ, bảo vệ kết 
quả thiết kế trước hội đồng. 
- Kỹ năng làm việc độc lập, lập luận kỹ thuật tốt và tự nghiên cứu tài liệu liên quan. 
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2.2.3. Về thái độ 
- Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 
- Có trách nhiệm với công việc, đạo đức nghề nghiệp và ý thức pháp luật. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Khóa luận tốt nghiệp” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Trình bày được phương án kiến trúc, kết cấu sử dụng và sự làm việc của 

công trình có xét đến các yếu tố địa chất và công năng. 

CLO2 Phân tích và thiết kế các kết cấu sàn, khung và móng... phù hợp với tiêu 
chuẩn thiết kế, kiến trúc và biện pháp thi công công trình.  

Kỹ năng 

CLO3 Đọc hiểu các tài liệu liên quan để thiết kế được công trình theo yêu cầu của 
nhiệm vụ thiết kế. 

CLO4 Thiết kế các cấu kiện và toàn bộ công trình đảm bảo điều kiện về độ bền, 
điều kiện sử dụng và tiết kiệm vật liệu. 

CLO5 Trình bày rõ ràng các kết quả phân tích và thiết kế trong thuyết minh và bản 
vẽ. Bảo vệ được kết quả trước hội đồng đánh giá. 

CLO6 Đánh giá được các tác động của công trình đến môi trường, kinh tế và xã hội 
để chọn được quy mô và yêu cầu thiết kế phù hợp. 

Thái độ 
CLO7 Học tập siêng năng, đảm bảo tiến độ, biết lắng nghe, quan sát có trách nhiệm 

với công việc được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1   I I I            
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CLO2    R R    R   R     

CLO3   R R       R      

CLO4    M M    R   M   R  

CLO5   M M       M A  R   

CLO6    A A  R  M     M M M 

CLO7               A M 

Tổng 
hợp 
HP 

  M A A  R  M  M A  M A M 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

20% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 100% X CLO7 

Học tập, nghiên cứu theo 
thời gian biểu đã xác định 

trước cùng GVHD 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

30% 
A2.1. Đánh giá báo 
cáo tiến độ 100% X 

CLO1 
CLO2
CLO3
CLO4 

Sinh viên thực hiện báo cáo 
tiến độ phù hợp theo yêu cầu 

đề cương. 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 50% 

A3.1 Đánh giá báo cáo 
và thuyết trình 100% X 

CLO1 
– 

CLO7 

Sinh viên thực hiện đồ án tốt 
nghiệp nộp về khoa, báo cáo 
thuyết trình trước hội đồng. 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 

CĐR 
của 
bài 

Liên 
quan 
đến 

Phương 
pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 



831 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

TH/ 
TT) 

học/ 
chươn
g/ chủ 

đề 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

đạt CĐR 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Kiến trúc công trình  
1.1. Khái quát sơ bộ về kiến trúc 
công trình 
1.2. Xác định nội dung, yêu cầu 
của đồ án. 

0/10/
20 

 

CLO1 
CLO3 

 

PLO3 
PLO4 
PLO5  

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Hướng 
dẫn, giải 
thích. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
nghiên cứu 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận các 
vấn đề 
kiến trúc, 
nội dung 
đồ án. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Nghiên cứu 
bản vẽ kiến trúc, 
tiêu chuẩn và 
kiến thức các 
học phần. 
– Tại lớp: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định. 
+ Thực hiện 
hoàn chỉnh nội 
dung và yêu cầu 
của đồ án phù 
hợp với năng 
lực. 

+ A1.1 

2,3 

Chương 2: Thiết kế kết cấu sàn 
tầng điển hình 
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. Xác định nội lực xuất hiện 
trong sàn 
2.7. Thiết kế và triển khai bản vẽ 
cốt thép sàn. 

0/20/
40 

 

CLO1 
CLO2 
CLO4 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO7 
PLO9 

PLO12 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Hướng 
dẫn, giải 
thích. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
nghiên 
cứu. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận các 
vấn đề kết 
cấu sàn 
BTCT. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại kiến 
thức về sàn bê 
tông cốt thép. 
– Tại lớp: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định. 
+ Tìm hiểu các 
loại sàn BTCT, 
phương pháp 
thiết kế, cấu tạo 
sàn BTCT. 
+ Thực hiện 
hoàn chỉnh nội 
dung và yêu cầu 
của chương 

+ A1.1 
+ A2.1 
Đánh 
giá báo 
cáo tiến 
độ. 
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4 

Chương 3: Thiết kế kết cấu cầu 
thang 
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 cốt thép cầu thang 
3.6. Kiểm tra các trạng thái giới 
hạn cho cầu thang. 
3.7. Triển khai bản vẽ thép cầu 
thang. 

0/10/
20 

 

CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO6 

 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO7 
PLO9 

PLO12 
PLO14 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Hướng 
dẫn, giải 
thích. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
nghiên cứu 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận các 
vấn đề kết 
cấu cầu 
thang. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại kiến 
thức về kế cấu 
cầu thang.. 
– Tại lớp: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định. 
+ Tìm hiểu các 
loại cầu thang 
(2 vế, 3 vế, cầu 
thang limon, 
xương cá...) 
phương pháp 
thiết kế, cấu tạo 
cầu thang. 
+ Thực hiện 
hoàn chỉnh nội 
dung và yêu cầu 
của chương 

+ A1.1 

5,6 

Chương 4: Thiết kế kết cấu bể 
nước 
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 cốt thép bể nước 
4.6. Kiểm tra các trạng thái giới 
hạn cho bể nước. 
4.7. Triển khai bản vẽ thép bể 
nước. 

0/20/
40 

 

CLO1 
CLO2 
CLO4 
CLO6 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO7 
PLO9 

PLO12 
PLO14 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Hướng 
dẫn, giải 
thích. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
nghiên cứu 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận các 
vấn đề kết 
cấu bể 
chứa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại kiến 
thức về bể chứa 
chất lỏng 
– Tại lớp: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định. 
+ Tìm hiểu các 
loại bể nước 
phương pháp 
thiết kế, cấu tạo 
bể nước. 
+ Thực hiện 
hoàn chỉnh nội 
dung và yêu cầu 
của chương 

+ A1.1 
+ A2.1 
Đánh 
giá báo 
cáo tiến 
độ. 

7,8,9 
Chương 5: Thiết kế kết cấu 
khung 

0/30/
60 

CLO1 
CLO2 

PLO3 
PLO4 

– Dạy học  
trực tiếp: 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 

+ A1.1 
+ A2.1 
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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, gió 
động. 
5.5. Tính tải trọng động đất. 
5.6. Tình các loại tải trọng khác 
5.7. Gán  các trường hợp tải 
trọng vào mô hình, tổ hợp tải 
trọng. 
5.8. Xác định nội lực khung. 
5.9. Thiết kế cốt thép cho khung 
trục điển hình. 
5.10. Triển khai cốt thép khung 
trục điển hình. 
 

 CLO4 PLO5 
PLO9 

PLO12 
PLO15 

+ Hướng 
dẫn, giải 
thích. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
nghiên cứu 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận các 
vấn đề kết 
cấu khung 
BTCT. 

+ Ôn lại kiến 
thức về khung 
BTCT toàn 
khối. 
– Tại lớp: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định. 
+ Tìm hiểu sự 
làm việc của 
khung, phân 
tích và thiết kế 
khung. 
+ Thực hiện 
hoàn chỉnh nội 
dung và yêu cầu 
của chương 

Đánh 
giá báo 
cáo tiến 
độ. 

10 

Chương 6: Thống kê địa chất 
công trình và xác định tải trọng 
thiết kế 
6.1. Thu thập và xử lý số liệu địa 
chất 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. 
 

0/10/
20 

 

CLO1 
CLO3 
CLO6 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO7 
PLO9 

PLO11 
PLO14 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Hướng 
dẫn, giải 
thích. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
nghiên cứu 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận các 
vấn đề kết 
cấu khung 
BTCT. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại kiến 
thức. 
– Tại lớp: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định. 
+ Tìm hiểu sự 
làm việc của 
khung, xác định 
nội lực khung 
truyền xuống 
móng. 
+ Thực hiện 
hoàn chỉnh nội 
dung và yêu cầu 
của chương 

+ A1.1 
+ A2.1 
Đánh 
giá báo 
cáo tiến 
độ. 

11, 
12 

Chương 7: Thiết kế kết cấu nền 
móng 
7.1. Tính toán khả năng chịu tải 

0/20/
40 

 

CLO1 
CLO2 
CLO4 

PLO3 
PLO4 
PLO5 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Hướng 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại kiến 

+ A1.1 
+ A2.1 
Đánh 
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của cọc/ đất nền dưới móng. 
7.2. Tính toán nội lực và thiết kế 
cấu tạo móng cho một số móng. 
7.3. Kiểm tra các trạng thái giới 
hạn cho phương án kết cấu móng. 

CLO6 PLO7 
PLO9 

PLO12 
PLO14 
PLO15 
PLO16 

dẫn, giải 
thích. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
nghiên cứu 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận các 
vấn đề kết 
cấu khung 
BTCT. 

thức. 
– Tại lớp: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định. 
+ Thực hiện 
hoàn chỉnh nội 
dung và yêu cầu 
của chương 

giá báo 
cáo tiến 
độ. 

13, 
14 

Chương 8: Phần tự chọn 
Sinh viên lựa chọn thêm một 
phương án thiết kế khác với các 
phương án từ chương 2 đến 
chương 7. 
 

0/20/
40 

 

CLO1 
CLO2 
CLO4 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO12 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Hướng 
dẫn, giải 
thích. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
nghiên cứu 
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại kiến 
thức. 
– Tại lớp: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định. 
+ Thực hiện 
hoàn chỉnh nội 
dung và yêu cầu 
của chương 

+ A1.1 

15 

Chương 9: Tổng duyệt 
Tổng duyệt toàn bộ các nội dung 
sinh viên đã thực hiện. 

0/10/
20 

 

CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO7 
PLO9 

PLO11 
PLO12 
PLO14 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Hướng 
dẫn, giải 
thích. 
– Dạy học  
gián tiếp:  
+ Giải 
quyết vấn 
đề, thảo 
luận. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Ôn lại kiến 
thức. 
– Tại lớp: 
+ Tham gia đầy 
đủ theo quy 
định. 
+ Thực hiện 
hoàn chỉnh toàn 
bộ nội dung đồ 
án. 

+ A1.1 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 



835 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên …). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Bùi Kiến An 2020 
Tập bài giảng Kết cấu bê tông 

cốt thép 1,2 Thư viện ĐHKG 

2 Bùi Kiến An 2019 Tập bài giảng Nhà cao tầng Thư viện ĐHKG 

3 Lâm Nguyệt Duyên 2020 Tập bài giảng Nền móng Thư viện ĐHKG 

4 
Nguyễn Lê Ninh, Phan 
Văn Huệ 2018 

Kết cấu nhà bê tông cốt thép 
nhiều tầng NXB Xây dựng 

5 Nguyễn Văn Quảng 2008 
Nền móng và tầng hầm nhà 

cao tầng NXB Xây dựng 

6 Đặng Tỉnh 2020 
Tính toán thiết kế nhà cao 
tầng theo TCVN và Tiêu 

chuẩn Châu Âu (Eurocode) 
NXB Xây dựng 

     

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Bùi Quốc Bảo 2020 
Thiết kế kết cấu bê tông cốt 
thép theo TCVN 5574:2018 

NXB Xây dựng 

2 
Trần Hành, Trần Khánh 
Hùng 

2006 
Thiết kế kết cấu nhà cao tầng 

bằng ETABS 
NXB ĐHQG 

TP.HCM 

3  1995 
TCVN 2737-1995  “Tải trọng 
và tác động - Tiêu chuẩn thiết 

kế” 
NXB Xây dựng 

4  1999 
TCXD 229-1999 “Chỉ dẫn 

tính toán thành phần động của 
tải trọng gió” 

NXB Xây dựng 

5  2012 
 TCVN 9386-2012  “Tính 
toán tải trọng động đất” NXB Xây dựng 

  2014 
TCVN 10304-2014 “Móng 
cọc – Tiêu chuẩn thiết kế” NXB Xây dựng 
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Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập 
nhật 

1 
Tổng hợp Quy chuẩn – 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam (Bộ Xây Dựng) 

http://tcxdvn.xaydung.gov.vn/ 2020 

2 
Mạng thông tin về vật liệu 
xây dựng Việt Nam (vật 
liệu bê tông) 

https://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-ket-
cau/be-tong-204 2020 

3 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

4 Tạp chí xây dựng Việt Nam http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 

Nhà học B, C 
Máy chiếu, bảng, phấn viết. 

Máy vi tính. 

– Chương 1 

2 – Chương 2 

3 – Chương 3 

4 – Chương 4 

5 – Chương 5 

6 – Chương 6 

7 – Chương 7 

8 – Chương 8 

9. Holistic Rubric đánh giá  
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 
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Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

50% 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tập được 
giao. Chưa 

đúng thời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng 

thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao).  
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
có bài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp.  
Ghi chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp, đầy đủ, 
đúng yêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 

25% 
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thước). thể, hợp lý. 

Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính 
toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3. Rubric 3: Đánh giá báo cáo (Written Report)  

Tiêu chí          
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung đồ 

án 

Không có 
hoặc nội 

dung được 
trình bày 
trong báo 
cáo không 
phù hợp 

với yêu cầu 

Nội dung trình 
bày trong báo 

cáo đầy đủ 
theo yêu cầu. 
Tính toán sai, 
không cụ thể, 

không đáp ứng 
yêu cầu. 

Đầy đủ nội 
dung theo 

yêu cầu, còn 
một số nhầm 
lẫn trong tính 
toán, một số 

nội dung 
chưa hợp lý. 

Đầy đủ nội 
dung theo yêu 
cầu, trình tự 
tính toán hợp 
lý, tính toán 

chính xác. Kết 
quả tính toán 
và chọn chưa 
có giải thích 
cụ thể, chưa 
thuyết phục. 

Đầy đủ nội 
dung theo yêu 
cầu, tính toán 

chi tiết, rõ ràng, 
logic, trình tự 
tính toán hợp 

lý. Kết quả tính 
toán và chọn có 
sự phân tích, lý 
giải cụ thể, rõ 
ràng và thuyết 

phục. 

60% 

Trình 
bày 

thuyết 
minh 

Không có 
thuyết 

minh hoặc 
thuyết 
minh 
không 

đúng với 
nội dung 
theo yêu 

cầu. 

Trình tự trình 
bày trong 

thuyết minh 
không đúng. 

Nội dung phù 
hợp theo yêu 

cầu. 
Hình vẽ, bảng 
biểu còn nhiều 
mâu thuẩn với 

nội dung. 

Nội dung, 
trình tự trình 
bày thuyết 
minh phù 

hợp theo yêu 
cầu. Trình 

bày còn một 
số lỗi về 

chính tả, kích 
thước, ghi 

chú chưa đầy 
đủ. 

Nội dung phù 
hợp. Trình tự, 
cấu trúc logic, 

rõ ràng đáp 
ứng yêu cầu. 

Hình ảnh, 
bảng biểu rõ 
ràng, logic, 
ghi chú phù 

hợp. Thể hiện 
kỹ năng soạn 
thảo văn bản 

Nội dung phù 
hợp. Trình tự, 
cấu trúc logic, 

rõ ràng đáp ứng 
yêu cầu. Hình 
ảnh, bảng biểu 
rõ ràng, logic, 
ghi chú phù 

hợp. Thể hiện 
việc sử dụng 

thành thạo máy 
tính trong trình 

20% 
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Tiêu chí          
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

còn hạn chế. bày báo cáo. 

Bản vẽ 
kỹ thuật 
và hình 

ảnh 

Không có 
hoặc thiếu 

bản 
vẽ/hình 
ảnh, bản 
vẽ/hình 

ảnh không 
đúng nội 
dung theo 
quy định 

Đầy đủ số 
lượng bản 

vẽ/hình ảnh 
với nội dung 

theo đúng quy 
định. Kích 

thước, ghi chú 
trên bản 

vẽ/hình ảnh 
không được thể 
hiện hoặc thể 
hiện không rõ 

ràng, thiếu một 
số phần trên 

các bản 
vẽ/hình ảnh 

Đầy đủ bản 
vẽ với nội 
dung theo 
đúng quy 
định. Kích 
thước, ghi 

chú trên bản 
vẽ đầy đủ, rõ 

ràng. Còn 
một số lỗi về 
trình bày (sai 
chính tả, nét 

vẽ). 

Đầy đủ bản vẽ 
với nội dung 

theo đúng quy 
định. Sắp xếp 
các phần trên 
bản vẽ hợp lý. 

Kích thước, 
ghi chú đầy 
đủ, rõ ràng. 

Đầy đủ bản vẽ 
với nội dung 

theo đúng quy 
định. Sắp xếp 
các phần trên 
bản vẽ hợp lý. 

Kích thước, ghi 
chú đầy đủ, rõ 
ràng. Thể hiện 
việc sử dụng 

thành thạo công 
cụ vẽ trên máy 
tính, có thể ứng 

dụng trong 
công trình xây 
dựng thực tế. 

20% 
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(78) Học phần: Chuyên đề tốt nghiệp (0,4) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E28002 1.2. Tên học phần: Chuyên đề tốt nghiệp 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Thesis 

1.5. Số tín chỉ: 04 

1.6. Phân bố thời gian  

-Thực hành  120 tiết 

-Tự học 0 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
-Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết:  

-Học phần học trước:  
-Học phần song hành:  

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Giúp người học hìn thành ý tưởng về vần đề nghiên cứu, biết cách tổng hợp và vận 
dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề chuyên ngành trong thực tế 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

Có kiến thức để sử dụng hợp lý nghiên cứu chuyên ngành và mục đích rõ ràng 
chuyên ngành để giải quyết vấn đề. 
2.2.2. Về kỹ năng 

Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết các vấn đề chuyên môn  
2.2.3. Về thái độ 

Ý thức trách nhiệm của bản thân với ngành nghề, chủ động hơn trong công việc 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Chuyên đề tốt nghiệp” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 
CLO1 Có mục đích, mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, cụ thể 

CLO2 Xác định được câu hỏi nghiên cứu 

CLO3 Nêu được cơ sở lý thuyết và cơ sở thực tiễn (hay các 
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nghiên cứu trước) có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 

CLO4 Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thích hợp để trả 
lời các câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra  

CLO5 So sánh kết quả nghiên cứu đã có trước đó và so sánh 
với tình hình thực tế để rút ra những kết quả nghiên cứu, 
có thể đưa ra những phương pháp giải quyết vấn đề 
nghiên cứu dựa theo kết qua nghiên cứu (nếu có) 

CLO6 Kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận vấn đề chuyên 
ngành. Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu. 

CLO7 Có ý thức trách nhiệm trong ngành nghề 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

CLO 1  R               

CLO 2  R               

CLO 3   R R             

CLO 4   R R             

CLO 5    R R            

CLO6           R      

CLO7               R R 

Tổng 
hợp 
học 

phần 

 R R R R      R    R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
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Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 
viên ở học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số 

Bài đánh 
giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR nào 

ở bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Điểm 
chuyên cần 20% 

Lựa chọn 
phương án 

và tính 
toán thiết 

kế phương 
án phù 

hợp 

 X 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

-Sửa bài nhiều 
lần, tuân thủ 
qui định về 

giờ giấc và nội 
dung 

Điểm thi 
kết thúc 
học phần 

80% 

-Bài 
thuyết 

trình và 
bản vẽ 

 X 
CLO6 
CLO7 

-Sinh viên báo 
cáo thuyết 

minh và trả lời 
vấn đáp 

b. Chính sách đối với học phần 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung 
cơ bản của 

bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt 
động 

học của 
SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Phần 1: Lựa 
chọn chủ đề 

phù hợp 
chuyên ngành 

-Tùy theo 
năng lực, sở 
thích của cá 
nhân, nguồn 
số liệu có thể 
thu thập, mỗi 

05 

-Tên chủ đề 
tốt nghiệp 
phù hợp 
chuyên 
ngành 

CLO1 
CLO2 

 

-Hướng 
dẫn và sửa 
bài hàng 

tuần 
-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện. 

Sinh 
viên xem 
trước nội 

dung 
chuyên 
đề và 

hoàn tất 
nội dung 

được 
giao. 
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người học có 
thể chọn đề tài 

có liên quan 
đến đơn vị 

thực tập hoặc 
thực hiện các 
đề tài nghiên 

cứu tự do 

-Tham 
gia sửa 

bài hàng 
tuần, chủ 
động tổ 

chức 
thực 

hiện giờ 
học. 

2-5 

Phần 2: Quy 
trình thực hiện 
chuyên đề và 
khóa luận tốt 

nghiệp 

25 

-Chọn được 
chủ đề phù 

hợp 
-Lập đề 

cương sơ 
bộ: sau khi 

xác định 
chủ đề 

-Viết bản 
thảo và 

hoàn chỉnh 
in nộp đúng 

tiến độ 

CLO3 
CLO4 

 

-Hướng 
dẫn và 
giảng 

dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện. 

Sinh 
viên 
tìm 
hiểu 
trước 
các 

kiếnthứ
c có nội 

dung 
liên 
quan 

chuyên 
đề và 

hoàn tất 
nội 

dung 
được 
giao. 

6-15 

Phần 3: Kết 
cấu của 

chuyên đề tốt 
nghiệp 

90 

-Giới thiệu 
và tổng 

quan được 
các nội 

dung chính 
của chuyên 

đề tốt 
nghiệp 

-Trình bày 
được các kết 
quả nghiên 
cứu trước 

đây 
-Nêu các 

CLO5 
CLO6 
CLO7 

 

-Hướng 
dẫn và 
sửa bài 
hàng 
tuần 

-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện. 

Sinh 
viên 
tìm 
hiểu 

các tài 
liệu liên 

quan 
chuyên 
đề và 

hoàn tất 
nội 

dung 
được 
giao. 
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phương 
pháp nghiên 

cứu: thu 
thập số liệu, 

sử dụng 
phương 

pháp nào để 
giải quyết 
vấn đề,… 
-Trình bày 

và thảo luận 
về các nội 

dung và kết 
quả chuyên 

đề 
-Chốt đước 

kết quả 
chính và 
đưa ra đề 
xuất (nếu 

có) và 
những hạn 
chế, hướng 
nghiên cứu 

tiếp theo 
của chuyên 

đề. 

-Tham 
gia sửa 
bài và 
thảo 
luận 
hàng 
tuần, 
chủ 

động tổ 
chức 
thực 
hiện 

giờ học. 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1     

2     

…...     

 Sách, giáo trình tham khảo 
1     

…..     

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 
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TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

2    

3    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1     

2     

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1. Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không 
đihọc 

(<30%). 

Đi học 
không 

chuyên cần 
(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học chuyên 
cần (<90%). 

Đi họcđầy đủ, rất 
chuyên cần 

(100%). 
50% 

Đónggóp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt 
động gì 
tại lớp. 

Hiếm khi 
tham gia 

phát biểu, 
đóng gớp 

cho bài học 
tại lớp. Đóng 

góp không 
hiệu quả. 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

quả. 

Thường xuyên 
phát biểu và 

trao đổi ý kiến 
liên quan đến 
bài học. Các 
đóng góp cho 
bài học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích 
cực các hoạt 

động tại lớp: phát 
biểu, trao đổi ý 
kiến liên quan 

đến bài học. Các 
đóng góp rất hiệu 

quả. 

50% 

9.2. Rubric 2 : Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu 
chí 

đánh
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
g 
số 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội Khôngcón Nộidung Nội dung phù Nội dung phù Nộidung phù 50% 
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dung 
báo 
cáo 

ộidung 
hoặcnộidu
ng không 
phù hợp 
với yêu 

cầu 

phù hợp 
yêu cầu, 
hình ảnh 

vàgiải 
thích chưa 

rõ ràng 

hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh 
minh họa 

rõràng, đẹp. 

hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 

đẹp, phong phú. 
Có sử dụng 

video 

hợpvớiyêu 
cầu.Sử dụng 

thuật ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu.Hình ảnh 
minh họa rõ 
ràng, đẹp, 

phong phú. Có 
sử dụng video 

và giải thích cụ 
thể hiểu biết 
trên video. 

Trình 
bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 

quyđịnh 

Slide trình 
bàyvớisố 
lượng phù 

hợp, sử 
dụngtừng

ữ và 
hìnhảnh rõ 

ràng 

Slide trình 
bày với bố 
cục logic,rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introduction, 

body and 
conclusion) 

Slide trình bày 
với bố cục 

logic,rõ ràng, 
gồm3phần, thể 
hiện sự thành 

thạo trong trình 
bày 

Slide trình bày 
vớibố cục 

logic, rõràng, 
gồm 3 phần. 
Thuật ngữ sử 
dụngđơn giản 
dễ hiểu. Thể 

hiện sự 
thànhthạo 

trong trình bày 
và ngôn ngữ. 

25% 

Thuyế
t trình 

Trình bày 
không 

logic, vượt 
quá thời 
gian quy 

định.Sửdụ
ngthuật 

ngữ không 
đúng, phát 
âmkhôngr

õ,giọng 
nói nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bàitrìnhbà
yđầyđủ. 

Giọng nói 
nhỏ, phát 
âm còn 

một số từ 
không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức chưa 
cótương 
tác với 
người 

nghe khi 
trình bày. 

Phần trình 
bày có bố cục 

3 phần rõ 
ràng. Giọng 
nói vừa phải, 
rõ ràng, dễ 
nghe, thời 

gian trình bày 
đúng quy 

định, thỉnh 
thoảng có 

tương tác với 
người nghe. 
Người nghe 

có thể hiểu và 
kịp theo dõi 

nội dung 
trình bày 

Phần trình bày 
ngắn gọn, dễ 
hiểu. Sử dụng 
các thuật ngữ 
đơn giản, dễ 

hiểu. Bố cục rõ 
ràng. Giọng 

nóirõ ràng, lưu 
loát. Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 
Tương tác tốt 

với người nghe. 
Người nghe có 
thể hiểu được 
nội dung trình 

bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 
Thu hút sự chú 

ý của người 
nghe, tươngtác 
tốt với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình 
bày.Thời gian 

trình bày 
đúngquy định. 

25% 
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(79) Học phần: Chuyên đề kết cấu 1 (0,2) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E28003 1.2. Tên học phần: Chuyên đề kết cấu 1 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Structural major 1 

1.5. Số tín chỉ: 02 

1.6. Phân bố thời gian  
- Lý thuyết  0 tiết 
- Thực hành  90 tiết 
- Tự học 0 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:   

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần Chuyên đề kết cấu 1 trang bị cho sinh viên kiến thức tính toán cấu kiện cầu thang 
trong nhà dân dụng và công nghiệp. Ngoài ra học phần cũng hỗ trợ sinh viên kỹ năng mô 
phỏng phân tích các sơ đồ tính của cấu kiện và từng bước hoàn thiện khả năng thiết kế kết 
cấu. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
Kiến thức chuyên môn về cách tính toán các loại cầu thang bê tông cốt thép dạng bản, dạng 
limon, dạng xương cá hay xoắn. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Kỹ năng phân tích sơ đồ kết cấu của các dạng cầu thang. 
- Kỹ năng tính toán cốt thép cho các dạng cầu thang. 
- Kỹ năng thể hiện bản vẽ kết cấu cầu thang trong thực tế. 
2.2.3. Về thái độ 
- Tích cực học tập nghiên cứu khoa học. 
- Hứng thú, say mê trong công việc học tập. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Chuyên đề kết cấu 1” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
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Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO 1 Hiểu được cách tính toán các loại cầu thang phổ biến trong 

công trình. 

Kỹ năng 

CLO 2 Giải thích và phân tích sơ đồ kết cấu của các dạng cầu 
thang. 

CLO 3 Áp dụng các kiến thức tin học và chuyên ngành trong tính 
toán cốt thép cho các dạng cầu thang. 

CLO 4 Kỹ năng viết thuyết minh tính toán, khả năng lập luận và 
thuyết trình các phương án kết cấu. 

CLO 5 Kỹ năng thể hiện bản vẽ kết cấu cầu thang. 

Thái độ  

CLO 6 Thái độ tích cực và khả năng tự học trong học tập. Trung 
thực và có trách nhiệm trong công tác thiết kế. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
 I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
 R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 

PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

PLO
8 

PLO
9 

PLO
10 

PLO
11 

PLO
12 

PLO
13 

PLO
14 

PLO
15 

PLO
16 

CLO1  I I R R  I  I  I R  I   

CLO2  I I R R  I  I  I R  I   

CLO3  I I R R  I  I  I R  I   

CLO4  I I R R  I  I  I R  I   

CLO5  I I R R  I  I  I R  I   
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CLO6               I I 

Tổng 
hợp 
học 

phần 

 I I R R  I  I  I R  I I I 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần 

đánh giá 

Trọng 
số 

Bài đánh 
giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR 

nào ở 
bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A1. Kiểm 
tra chuyên 
cần. 

30% 
A1. Điểm 
danh. 30% x CLO6 

GV điểm danh 
thường xuyên các 
buổi học. 

A2. Kiểm 
tra tiến độ 
định kỳ. 

20% 

A2.1 Đánh 
giá tiến độ 
bài tập. 
(Tuần 9) 

10% x 
CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

SV được đánh giá 
thông qua tiến độ 
bài tập được giao 
và vấn đáp. 

A2.2 Đánh 
giá tiến độ 
bài tập. 
(Tuần 14) 

10% x 

A3. Đánh 
giá cuối 
kỳ. 

50% 
A3. Thi cuối 
kỳ (vấn đáp) 

50% x 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

SV được đánh giá 
thông qua phỏng 
vấn và hỏi đáp 
trực tiếp. 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần và thực hiện đúng tiến độ trong quá trình thực 
hiện đồ án. Nếu không nộp bài kiểm tra tiến độ sẽ không được nộp bài đồ án. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Tổng 
quan vềcầu thang  
1.1 Khái niệm chung. 
1.2 Các yêu cầu về 
kiến trúc 
1.3 Tải trọng cầu 
thang 

6TH 

1.1 Hiểu 
được cấu tạo 
và các yêu 
cầu về kiến 
trúc của cầu 
thang. 
1.2 Tính 
toán được tải 
trọng cầu 
thang. 

CLO1 
CLO6 
 

- Thuyết 
trình, 
giảng giải. 
- Câu hỏi 
gởi mở và 
thảo luận 
nhóm 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 

A1 

2 

Chương 2: Sơ đồ tính 
một số dạng cầu 
thang. 
2.1 Cầu thang dạng 
bản 2 vế và 3 vế 
2.2 Cầu thang dạng 
limon. 
2.3 Cầu thang dạng 
xương cá. 
2.4 Ứng dụng phần 
mềm PTHH trong tính 
toán nội lực. 

6TH 

2.1 Hiểu 
được sơ đồ 
tính của các 
dạng cầu 
thang. 
2.2 Trình 
bày được 
phương pháp 
tính toán nội 
lực cầu 
thang. 
2.3 Kỹ năng 
sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 
toán nội lực. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO6 
 

- Thuyết 
trình, 
giảng giải. 
- Câu hỏi 
gởi mở và 
thảo luận 
nhóm. 
- Hướng 
dẫn ví dụ. 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 

A1 

3 

Chương 3: Tính toán 
cốt thép và trình bày 
bản vẽ. 
3.1 Tính toán cầu 
thang dạng bản 2 vế 
và 3 vế 

6TH 

3.1 Kỹ năng 
sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 
toán nội lực 
3.2 Kỹ năng 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 

- Thuyết 
trình, 
giảng giải. 
- Câu hỏi 
gởi mở và 
thảo luận 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 

A1 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

3.2 Tính toán cầu 
thang dạng limon. 

tính toán kết 
cấu các loại 
cầu thang.  

nhóm. 
- Hướng 
dẫn ví dụ 

4 

Chương 3: Tính toán 
cốt thép và tình bày 
bản vẽ. 
3.3 Tính toán cầu 
thang dạng xương cá. 
3.4 Trình bày bản vẽ. 

6TH 

4.1 Kỹ năng 
tính toán kết 
cấu cho các 
loại cầu 
thang. 
4.2 Kỹ năng 
trình bày bản 
vẽ. 

 
CLO2 
CLO3 
CLO5 
CLO6 

- Thuyết 
trình, 
giảng giải. 
- Câu hỏi 
gởi mở và 
thảo luận 
nhóm. 
- Hướng 
dẫn ví dụ 

Thảo 
luận 
nhóm, 
thực 
hành. 

A1 

5 
Giao bài tập chuyên 
đề. 6TH 

5.1 Kỹ năng 
sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 
toán nội lực. 
5.2 Kỹ năng 
tính toán kết 
cấu cho các 
loại cầu 
thang. 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

- Giảng 
giải yêu 
cầu của 
bài tập 
chuyên đề. 
- Gợi ý các 
phương 
pháp tính 
toán. 

Thảo 
luận 
nhóm, 
thực 
hành. 

A1 

6 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 

6TH 

6.1 Kỹ năng 
sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 
toán nội lực. 
6.2 Kỹ năng 
tính toán kết 
cấu cho các 
loại cầu 
thang. 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

- Đánh giá 
từng phần 
của bài 
tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

7 Kiểm tra tiến độ bài 6TH 7.1 Kỹ năng CLO2 - Đánh giá Sinh viên A1 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

tập chuyên đề. sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 
toán nội lực. 
7.2 Kỹ năng 
tính toán kết 
cấu cho các 
loại cầu 
thang. 

CLO3 
CLO6 

từng phần 
của bài 
tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 
phương 
pháp. 

trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

8 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

8.1 Kỹ năng 
sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 
toán nội lực. 
8.2 Kỹ năng 
tính toán kết 
cấu cho các 
loại cầu 
thang. 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

- Đánh giá 
từng phần 
của bài 
tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

9 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

9.1 Kỹ năng 
sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 
toán nội lực. 
9.2 Kỹ năng 
tính toán kết 
cấu cho các 
loại cầu 
thang. 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

- Đánh giá 
từng phần 
của bài 
tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 
A2.1 
Đánh 
giá 
tiến độ 
bài 
tập. 

10 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

10.1 Kỹ 
năng sử 
dụng phần 
mềm hỗ trợ 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

- Đánh giá 
từng phần 
của bài 
tập. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 

A1 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

tính toán nội 
lực. 
10.2 Kỹ 
năng tính 
toán kết cấu 
cho các loại 
cầu thang. 

- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 
phương 
pháp. 

quả có 
được. 

11 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

11.1 Kỹ 
năng tính 
toán kết cấu 
cho các loại 
cầu thang. 
11.2 Kỹ 
năng viết 
thuyết minh 
tính toán. 

CLO3 
CLO4 
CLO6 

- Đánh giá 
từng phần 
của bài 
tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 
cách trình 
bày thuyết 
minh. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

12 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

12.1 Kỹ 
năng tính 
toán kết cấu 
cho các loại 
cầu thang. 
12.2 Kỹ 
năng viết 
thuyết minh 
tính toán. 

CLO3 
CLO4 
CLO6 

- Đánh giá 
từng phần 
của bài 
tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 
cách trình 
bày thuyết 
minh. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

13 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

13.1Kỹ năng 
viết thuyết 
minh tính 
toán. 

CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 

- Sinh 
viên trình 
bày kết 
quả và 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

13.2 Kỹ 
năng trình 
bày bản vẽ.  

cách trình 
bày thuyết 
minh. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
cách trình 
bày bản 
vẽ. 

thuyết 
minh. 
- Sinh 
viên giải 
thích các 
vấn đề về 
bản vẽ. 

14 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

14.1Kỹ năng 
viết thuyết 
minh tính 
toán. 
14.2 Kỹ 
năng trình 
bày bản vẽ. 

CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 
cách trình 
bày thuyết 
minh. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
cách trình 
bày bản 
vẽ. 

- Sinh 
viên trình 
bày kết 
quả và 
thuyết 
minh. 
- Sinh 
viên giải 
thích các 
vấn đề về 
bản vẽ. 

A1 
A2.2 
Đánh 
giá 
tiến độ 
bài 
tập. 

15 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

15.1Kỹ năng 
viết thuyết 
minh tính 
toán. 
15.2 Kỹ 
năng trình 
bày bản vẽ. 

CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về kết 
quả và 
cách trình 
bày thuyết 
minh. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
cách trình 
bày bản 

- Sinh 
viên trình 
bày kết 
quả và 
thuyết 
minh. 
- Sinh 
viên giải 
thích các 
vấn đề về 
bản vẽ. 

A1 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

vẽ. 
(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  2021 
Tập bài giảng: Chuyên đề 

kết cấu 1 
Trường đại học 

Kiên Giang. 

2 Vũ Mạnh Hùng 2013 
Sổ tay thực hành kết cấu 

công trình 
NXB Xây dựng 

3  2018 
TCVN 5574:2018 “Kết cấu 
bê tông và bê tông cốt thép 

– Tiêu chuẩn thiết kế” 
NXB Xây dựng 

4  1995 
TCVN 2737-1995 “Tải 

trọng và tác động – Tiêu 
chuẩn thiết kế” 

NXB Xây dựng 

5  2012 
TCVN 5572-2012 “Kết cấu 
bê tông và bê tông cốt thép 

– Bản vẽ thi công” 
NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Võ Bá Tầm 2005 
Kết cấu bê tông cốt thép tập 

3 (Các cấu kiện đặc biệt) 
NXB Đại học quốc 

gia TP HCM 

2 Nguyễn Đình Cống 2016 
Tính toán thực hành cấu 

kiện bê tông cốt thép  NXB Xây dựng 
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 Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

2    

3    
….

. 
   

n    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng  Chương 1 

2 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng  Chương 2 

3 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng  Chương 3 

9. Holistic Rubric đánh giá làm việc nhóm qua bài tập lớn (dự án) 
Rubric 1: Tham gia buổi hướng dẫn đồ án của giảng viên (Project Attendance) 

Tiêu 
chí 

đánhgi
á 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn
g số MỨC F 

(0-3.9) 
MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Tổ 
chức 
nhóm 

Nhóm bị 
phávỡ hoàn 
toàn: Trách 
nhiệm và 

nhiệm vụ của 
các thành viên 

trong nhóm 
không được 

phân công cụ 
thể, không có 

Trách 
nhiệm và 
nhiệm vụ 
của mỗi 

thành viên 
trong 
nhóm 

không rõ 
ràng, 
không 

Mỗi 
thành 
viên 

cónhiệm 
vụ riêng 
nhưng 
chưa rõ 
ràng và 

chưa phù 
hợp với 

Nhiệm vụ của 
mỗi thành viên 
trong nhóm rõ 

ràng và phù hợp 
với khả năng 

của họ. Sự phối 
hợp làm việc 
của nhóm tốt. 

Nhiệm vụ của các 
thành viên trong 

nhóm rất rõ ràng và 
phù hợp với khả 

năng của họ, phát 
huy điểm mạnh của 
các thành viên.Sự 
phối hợp làm việc 
của nhóm rất tốt. 

 

20% 
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Tiêu 
chí 

đánhgi
á 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn
g số MỨC F 

(0-3.9) 
MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

sự liên kết, 
phối hợp 

nhóm. 

phù hợp 
với khả 

năng của 
họ. 

Không có 
sự phối 
hợp làm 
việc giữa 
các thành 
viên trong 

nhóm. 

khả năng 
của thành 
viên. Sự 
phối hợp 
làm việc 

của nhóm 
chưa tốt. 

 

Chuyên 
cần 30% <50% <70% <90% 100% 10% 

Thảo 
luận 

Không bao 
giờ tham gia 

thảo luận 
trong nhóm 

Hiếm khi 
tham gia 
thảo luận 
nhóm và 
đóng góp 

ý kiến 

Thỉnh 
thoảng 
thamgia 

thảo luận 
nhóm và 
đóng góp 

ý kiến 

Thường xuyên 
tham gia thảo 
luận nhóm và 

đóng góp ý kiến 
chothảo luận 

giữa các nhóm. 

Luôn tham gia thảo 
luận nhóm và đóng 
góp ý kiến hiệuquả 
cho các hoạt động 
của nhóm và giữa 

cácnhóm. 

20% 

Nội 
dung 
theo 

tiến độ 
quy 
định 

Không có nội 
dung tính 

toán. 

Nội dung 
tính toán 

không đầy 
<50%), 
kết quả 
tínhtoán 
sai, trình 

tự các 
bước tính 

toán 
không 
hợp lý. 

Nội dung 
tính toán 
đầy đủ về 

khối 
lượng 

theo tiến 
độ quy 

định 
(100%). 
Kết quả 
tính toán 
còn một 

số sai sót, 
nhầm lẫn. 

Nội dung tính 
toán đầy đủ về 
khốilượng theo 

tiến độ quy 
định (100%). 

Kết qủa 
tínhtoán đúng, 

có sử dụng 
phần mềm tính 

toán nhưng 
chưa hợp lý. 

Nội dung tính toán 
đầy đủ về khối 

lượng theo tiến độ 
quy định 

(100%).Trình tự 
các bước tính toán 
hợp lý, kết qủa tính 
toán đúng, sử dụng 

phần mềm tính 
toán hợp lý. 

20% 

Trình 
bày 

thuyết 

Không có 
thuyết minh 
hoặc thuyết 

Trình bày 
thuyết 

minh lộn 

Nội dung 
trình bày 

trong 

Nội dung phù 
hợp. Cấu trúc, 
bố cục thuyết 

Nội dung phù hợp, 
cấu trúc thuyết 

minh rất chi tiết, rõ 
15% 
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Tiêu 
chí 

đánhgi
á 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn
g số MỨC F 

(0-3.9) 
MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

minh minh không 
đầy đủ. 

xộn 
không 

đúng trình 
tự, hình 
vẽ, bảng 

biểu và ký 
hiệu sử 
dụng 
trong 
thuyết 
minh 
không 

phù hợp. 

thuyết 
minh phù 

hợp. 
Thuyết 

minh còn 
một số lỗi 
chính tả, 
một số 

nhầm lẫn 
về kích 

thước, ghi 
chú, giải 
thích các 
thông số, 

bảng 
biểu. 

minh rõ ràng, 
logic. Ghi chú, 
giải thích, hình 
vẽ, bảng biểu 
đầy đủ, ít sai 

sót. 
 
 
 

ràng, logic. Hình 
vẽ,bảng biểu, chú 

thích trình bày 
khoa học, sử dụng 

phần mềm tính 
toán trong thuyết 
minh hiệu quả. 

Bản vẽ 
kỹ 

thuật 

Không có bản 
vẽ hoặc bản 
vẽ thiếu bộ 
phận, hình 

ảnh theo yêu 
cầu. Nội dung 
không đúng 

Bản vẽ 
thể hiện 

không đầy 
đủ, không 
rõ ràng, 

thiếu kích 
thước.Cấu 

tạo chi 
tiết các bộ 
phận, nội 
dung trên 
hình vẽ 

đúng yêu 
cầu nhưng 
còn nhiều 

sai sót. 
Ghi chú 
không 

phù hợp. 

Bản vẽ 
thể hiện 
đầy đủ 

các hình 
ảnh theo 
yêu cầu 

nhưng sắp 
xếp 

không 
phù hợp, 
còn một 

số lỗi nhỏ 
về trình 

bày. 
Nộidung 
trên bản 
vẽ đúng 
yêu cầu. 
Ghi chú 
đầy đủ. 

Bản vẽ thể hiện 
đầy đủ, chi tiết. 
Kích thước rõ 
ràng. Nội dung 
thể hiện đúng 
theo yêu cầu. 
Sắp xếp, trình 

bày bản vẽ hợp 
lý. Ghi chú rõ 
ràng, chi tiết. 

 
 
 

Bản vẽ thể hiện 
đầy đủ, rất chi tiết 
và khoa học. Sắp 
xếp trình bày hợp 
lý, sáng tạo, có thể 
ứng dụng ngay vào 
các công trình xây 

dựng thực tế 

15% 

Rubric 2: Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam) 
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Tiêu chí 
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Thái độ 
trả lời 

câu hỏi 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời 

thô lỗ, 
không hợp 

tác, thiếu tôn 
trọng trong 

giao tiếp. Sử 
dụng thuật 
ngữ không 
phù hợp, 
gióng nói 
khó nghe. 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời 

câu hỏi lễ độ. 
Sử dụng các 

thuật ngữ 
trong câu trả 
lời phức tạp, 

khó hiểu. 
Giọng nói 

nhỏ, thiếu tự 
tin. 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời nhẹ 
nhàng, hòa nhã. 
Giọng nói vừa 
phải, rõ ràng, 

dễ nghe. Thuật 
ngữ sử dụng 
trong câu trả 

lời lời phù hợp, 
dễ hiểu. 

Thái độ trong 
câu trả lời tự 

tin, từ tốn, 
nhẹ nhàng, 
điềm đạm. 

Thuật ngữ sử 
dụng trong 
câu trả lời 

đơn giản, dễ 
hiểu. Giọng 
nói lưu loát, 

rõ ràng. 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời rất 
tự tin, Giọng 

nói rõ ràng,lưu 
loát, thu hút sự 

chú ý của 
người nghe, 
tương tác tốt 

với người 
nghe. 

20% 

Nội dung 
trả lời 

Các câu trả 
lời hoàn 

toàn không 
liên quan 

đến câu hỏi. 

Các câu trả 
lời không rõ 

ràng, gần như 
không lien 

quan, không 
tập trung vào 
trọng tâm của 

câu hỏi. 

Các câu trả lời 
đúng trọng tâm 

câu hỏi, liên 
quan đến câu 

hỏi nhưng thiếu 
tự tin trong các 

câu trả lời. 

Các câu trả 
lời ngắn gọn, 
rõ ràng, đầy 
đủ, liên quan 
đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 
hiện sự tự tin 

về sự hiểu 
biết trong câu 

trả lời, lập 
luận giải thích 

chưa thuyết 
phục. 

Các câu trả lời 
ngắn gọn, 

rõràng, đầy đủ, 
liên quan trực 
tiếp đến câu 

hỏi yêu cầu; tự 
tin trong câu 
trả lời; lập 

luận, giải thích 
cho câu hỏi 
hoàn toàn 

thuyết phục. 

80% 
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(80) Học phần: Chuyên đề Nền móng (0,2) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E28005 1.2. Tên học phần: Chuyên đề Nền móng 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Advanced Study – 
Foundations 

1.5. Số tín chỉ: 02 

1.6. Phân bố thời gian  

- Thực hành, thảo luận nhóm 90 tiết 

- Tự học 0 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các bước tính toán, thiết kế nền móng công 
trình. Tạo điều kiện cho sinh viên phân tích, đánh giá và thiết kế nền móng phù hợp với 
điều kiện thực tế công trình. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 

Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án thiết kế móng nông hoặc móng sâu của 
công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
2.2.2. Về kỹ năng 

Vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn trong thiết kế nền móng. 
2.2.3. Về thái độ 

Ý thức, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Có kỹ năng làm việc nhóm. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Chuyên đề nền móng” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 
CLO1 - Nhận biết và phân tích tài liệu địa chất, lựa chọn 

phương án thiết kế móng phù hợp 
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CLO2 - Phân tích, trình bày tính toán nền móng 

CLO3 - Trình bày, thể hiện bản vẽ   

CLO4 - Trình bày, làm việc nhóm để thảo luận và giải quyết các 
vấn đề liên quan đến nền móng 

CLO5 - Ý thức, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

CLO 1   R              

CLO 2     R            

CLO 3            R     

CLO 4           R      

CLO 5               R R 

Tổng hợp 
học phần 

  R  R      R R   R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọng 
số 

Bài đánh 
giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR nào 

ở bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Điểm chuyên 
cần 

20% Bài 
thuyết 

 X 
CLO1 
CLO2 

-Sửa bài nhiều 
lần, tuân thủ 
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minh CLO3 
CLO4 
CLO5 

qui định về 
giờ giấc và nội 

dung 

Điểm thi kết 
thúc học 

phần 
80% 

Bài 
thuyết 

trình và 
bản vẽ 

 X 
CLO4 
CLO5 

-Sinh viên báo 
cáo thuyết 

minh và trả lời 
vấn đáp 

b. Chính sách đối với học phần 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội 
dung cơ 
bản của 
bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động 
học của SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1-2 

Chương 1: 
phân tích 
tải trọng 
và tổ hợp 
tải trọng 

5 

- Phân 
tích và 

tính toán 
được tải 

trọng 
- Tìm 

được tổ 
hợp tải 
trọng 

nguy hiểm 
để tính 

toán móng 

CLO2 
CLO4 
CLO5 

 

-Hướng 
dẫn và sửa 
bài hàng 

tuần 
-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện. 

SV xem trước 
nội dung 

chuyên đề và 
hoàn tất nội 
dung được 

giao. 
-Tham gia sửa 
bài hàng tuần, 
chủ động tổ 

chức thực hiện 
giờ học. 

 

3-5 

Chương 2: 
Phân tích 
và đánh 
giá điều 
kiện địa 

chất công 
trình 

10 

- Phân 
tích số 
liệu địa 
chất để 

chọn được 
phương án 
móng phù 

hợp 

CLO1 
CLO4 
CLO5 

 

-Hướng 
dẫn và sửa 
bài hàng 

tuần 
-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

Sinh viên xem 
trước nội dung 
chuyên đề và 
hoàn tất nội 
dung được 

giao. 
-Tham gia sửa 
bài hàng tuần, 
chủ động tổ 

chức thực hiện 
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tiện. giờ học. 

5-7 

Chương 3: 
Phân tích 
và thiết kế 

sơ bộ 
phương án 
nền móng 

khả thi 
cho công 

trình 

10 

- Tìm và 
tính sơ bộ 

được 
phương án 

thiết kế 
móng phù 

hợp 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

 

-Hướng 
dẫn và sửa 
bài hàng 

tuần 
-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện. 

Sinh viên xem 
trước nội dung 
chuyên đề và 
hoàn tất nội 
dung được 

giao. 
-Tham gia sửa 
bài hàng tuần, 
chủ động tổ 

chức thực hiện 
giờ học. 

 

7-13 

Chương 4: 
Thiết kế 
kỹ thuật 

phương án 
đã chọn 

25 

-Tính toán 
được kỹ 
thuật cho 

phương án 
đã chọn 

CLO4 
CLO5 

 

-Hướng 
dẫn và sửa 
bài hàng 

tuần 
-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện. 

Sinh viên xem 
trước nội dung 
chuyên đề và 
hoàn tất nội 
dung được 

giao. 
-Tham gia sửa 
bài hàng tuần, 
chủ động tổ 

chức thực hiện 
giờ học. 

 

13-15 

Chương 5: 
Trình bày 

bản vẽ 
phương án 
đã thiết kế 

10 

- Vẽ được 
bản vẽ thể 
hiện hết 

phương án 
đã thiết kế 
bằng phần 

mềm 
chuyên 
dụng 

CLO4 
CLO5 

 

-Hướng 
dẫn và sửa 
bài hàng 

tuần 
-Giảng 
dạy tích 
cực, sử 
dụng đa 
phương 

tiện. 

Sinh viên xem 
trước nội dung 
chuyên đề và 
hoàn tất nội 
dung được 

giao. 
-Tham gia sửa 
bài hàng tuần, 
chủ động tổ 

chức thực hiện 
giờ học. 

 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 
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1     

2  2014 
TCVN 10304:2014-Thiết kế 

Móng cọc NXB Xây dựng 

3  2012 
TCVN 9362:2012-Thiết kế 

nền nhà và công trình 
 

NXB Xây dựng 

4 Vũ Mạnh Hùng 2013 Sổ tay kết cấu công trình NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Châu Ngọc Ẩn 2010 Nền móng công trình Xây Dựng 

2 
Nguyễn Văn 

Quảng 2012 Hướng dẫn đồ án nền móng Xây Dựng 

3 Tô Văn Lận 2016 Nền và móng Xây dựng 

4 TCVN 9352:2012 2012 
Đất xây dựng - phương 

pháp thí nghiệm xuyên tĩnh 
(CPT) 

NXB Xây dựng 

5 TCVN 9351:2012 2012 

Đất xây dựng - phương 
pháp thí nghiệm hiện trường 

- thí nghiệm xuyên tiêu 
chuẩn (spt) 

NXB Xây dựng 

6 TCVN 7888:2014 2014 
Cọc Bê tông ly tâm Ứng lực 

trước NXB Xây dựng 

7 TCVN 9363:2012 2012 
Khảo sát cho xây dựng - 
khảo sát địa kỹ thuật cho 

nhà cao tầng 
NXB Xây dựng 

8 Võ Phán 2010 Kỹ thuật nền móng  
ĐHBK 

TP. HCM 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
Trang học trực tuyến 

HP Nền Móng 
https://kcthk21920.gnomio.com/?redirect=0 2020 

2 
Tập chí Xây Dựng-

Bộ Xây Dựng http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

3 
Tạp chí Khoa học 

Công Nghệ xây dựng 
http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

4 Diễn đàn các kỹ sư 
kết cấu của Việt Nam 

https://ketcau.com/ 2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
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Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 
Nhà học B hoặc C 
hoặc D 

   

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1. Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy đủ, 
rất chuyên cần 

(100%). 
50% 

Đóng 
góp tại 

lớp 

Không 
tham gia 

hoạt 
động gì 
tại lớp. 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 
quả. 

Thỉnh 
thoảng tham 

gia phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 
biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 

liên quan đến 
bài học. Các 
đóng góp cho 

bài học là 
hiệu quả. 

Tham gia tích 
cực các hoạt 

động tại lớp: phát 
biểu, trao đổi ý 
kiến liên quan 

đến bài học. Các 
đóng góp rất hiệu 

quả. 

50% 

9.2. Rubric 2 : Thuyết trình (Oral Presentation) 
Tiêu 
chí 

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nội 
dung 
báo 
cáo 

Không có 
nội dung 
hoặc nội 

dung không 
phù hợp 

với yêu cầu 

Nội dung 
phù hợp 
yêu cầu, 
hình ảnh 
và giải 
thích 

chưa rõ 
ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu. Hình 
ảnh minh 

họa rõ ràng, 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu. Sử dụng 
thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 

Nội dung phù 
hợp với yêu 
cầu.Sử dụng 

thuật ngữ đơn 
giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh 
họa rõ ràng, đẹp, 
phong phú. Có 
sử dụng video 

50% 
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đẹp. dụng video và giải thích cụ 
thể hiểu biết trên 

video. 

Trình 
bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số lượng 
theo quy 

định 

Slide 
trình bày 

với số 
lượng 

phù hợp, 
sử dụng 

từ ngữ và 
hình ảnh 
rõ ràng 

Slide trình 
bày với bố 
cục logic,rõ 
ràng, gồm 3 

phần 
(introductio
n, body and 
conclusion) 

Slide trình bày 
với bố cục 

logic, rõ ràng, 
gồm 3 phần, 
thể hiện sự 
thành thạo 

trong trình bày 

Slide trình bày 
với bố cục logic, 
rõ ràng, gồm 3 

phần. Thuật ngữ 
sử dụng đơn 
giản dễ hiểu. 
Thể hiện sự 

thành thạo trong 
trình bày và 
ngôn ngữ. 

25% 

Thuyế
t trình 

Trình bày 
không 

logic, vượt 
quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 
đúng, phát 
âm không 
rõ, giọng 

nói 
nhỏ.Người 
nghe không 

hiểu. 

Bài trình 
bày đầy 

đủ. 
Giọng 

nói nhỏ, 
phát âm 
còn một 

số từ 
không rõ, 
sử dụng 

thuật ngữ 
phức 

chưa có 
tương tác 
với người 
nghe khi 
trình bày. 

Phần trình 
bày có bố 
cục 3 phần 

rõ ràng. 
Giọng nói 

vừa phải, rõ 
ràng, dễ 

nghe, thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định, 

thỉnh thoảng 
có tương tác 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và kịp 
theo dõi nội 
dung trình 

bày 

Phần trình bày 
ngắn gọn, dễ 

hiểu.  Sử dụng 
các thuật ngữ 
đơn giản, dễ 

hiểu. Bố cục rõ 
ràng. Giọng 

nói rõ ràng, lưu 
loát. Thời gian 
trình bày đúng 

quy định. 
Tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 

hiểu được nội 
dung trình bày. 

Phần trình bày 
ngắn gọn. Bố 
cục rõ ràng. 
Giọng nói rõ 
ràng, lưu loát. 

Thu hút sự chú ý 
của người nghe, 
tương tác tốt với 

người nghe. 
Người nghe có 
thể hiểu và theo 

kịp tất cả nội 
dung trình bày. 
Thời gian trình 
bày đúng quy 

định. 

25% 

 

 
  



867 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

(81) Học phần: Chuyên đề kết cấu 2 (0,2) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E28004 1.2. Tên học phần: Chuyên đề kết cấu 2 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Structural major 2 

1.5. Số tín chỉ: 02 

1.6. Phân bố thời gian  
- Lý thuyết  0 tiết 
- Thực hành  90 tiết 
- Tự học 0 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  

- Giảng viên phụ trách chính:  
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:   

1.8. Điều kiện tham gia học phần  

- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần Chuyên đề kết cấu 2 trang bị cho sinh viên kiến thức tính toán cấu kiện bể nước 
trong nhà dân dụng và công nghiệp. Ngoài ra học phần cũng hỗ trợ sinh viên kỹ năng mô 
phỏng phân tích các sơ đồ tính của cấu kiện và từng bước hoàn thiện khả năng thiết kế kết 
cấu. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
Kiến thức chuyên môn về cách tính toán các loại bể nước phổ biến trong nhà nhà dân dụng 
và công nghiệp. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Kỹ năng phân tích sơ đồ kết cấu của các dạng bể nước 
- Kỹ năng tính toán cốt thép cho các dạng bể nước. 
- Kỹ năng thể hiện bản vẽ kết cấu bể nước trong thực tế. 
2.2.3. Về thái độ 
- Tích cực học tập nghiên cứu khoa học. 
- Hứng thú, say mê trong công việc học tập. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Chuyên đề kết cấu 2” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 



868 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO 1 Hiểu được cách tính toán các loại bể nước phổ biến trong 

công trình. 

Kỹ năng 

CLO 2 Giải thích và phân tích sơ đồ kết cấu của các dạng bể nước. 

CLO 3 Áp dụng các kiến thức tin học và chuyên ngành trong tính 
toán cốt thép cho các dạng bể nước. 

CLO 4 Kỹ năng viết thuyết minh tính toán, khả năng lập luận và 
thuyết trình các phương án kết cấu. 

CLO 5 Kỹ năng thể hiện bản vẽ kết cấu bể nước. 

Thái độ  
CLO 6 Thái độ tích cực và khả năng tự học trong học tập. Trung 

thực và có trách nhiệm trong công tác thiết kế. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
 I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
 R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 

PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

PLO
8 

PLO
9 

PLO
10 

PLO
11 

PLO
12 

PLO
13 

PLO
14 

PLO
15 

PLO
16 

CLO1  I I R R  I  I  I R  I   

CLO2  I I R R  I  I  I R  I   

CLO3  I I R R  I  I  I R  I   

CLO4  I I R R  I  I  I R  I   

CLO5  I I R R  I  I  I R  I   

CLO6               I I 
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Tổng 
hợp 
học 

phần 

 I I R R  I  I  I R  I I I 

 
5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần 

đánh giá 

Trọng 
số 

Bài đánh 
giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR 

nào ở 
bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Kiểm 
tra chuyên 
cần. 

30% 
A1. Điểm 
danh. 

30% x CLO6 
GV điểm danh 
thường xuyên các 
buổi học. 

A2. Kiểm 
tra tiến độ 
định kỳ. 

20% 

A2.1 Đánh 
giá tiến độ 
bài tập. 
(Tuần 9) 

10% x 
CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

SV được đánh giá 
thông qua tiến độ 
bài tập được giao 
và vấn đáp. 

A2.2 Đánh 
giá tiến độ 
bài tập. 
(Tuần 14) 

10% x 

A3. Đánh 
giá cuối 
kỳ. 

50% 
A3. Thi cuối 
kỳ (vấn đáp) 50% x 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

SV được đánh giá 
thông qua phỏng 
vấn và hỏi đáp 
trực tiếp. 

b. Chính sách đối với học phần 
SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần và thực hiện đúng tiến độ trong quá trình thực 
hiện đồ án. Nếu không nộp bài kiểm tra tiến độ sẽ không được nộp bài đồ án. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Tổng 
quan về bể nước 
1.1 Giới thiệu chung. 
1.2 Phân loại. 
1.3 Cấu tạo và tải 
trọng. 

6TH 

1.1 Hiểu 
được cấu tạo 
và các yêu 
cầu về thiết 
kế bể nước. 
1.2 Tính 
toán được tải 
trọng bể 
nước. 

CLO1 
CLO6 
 

- Thuyết 
trình, 
giảng 
giải. 
- Câu hỏi 
gởi mở và 
thảo luận 
nhóm 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 

A1 

2 

Chương 2: Bể nước 
trên mái 
2.1 Phân loại bể nước 
mái. 
2.2 Tính bản nắp. 
2.3 Tính bản thành. 
2.4 Tính bản đáy. 
2.5 Tính toán dầm và 
cột. 
2.6 Ứng dụng phần 
mềm PTHH trong tính 
toán. 
2.7 Trình bày bản vẽ 

6TH 

2.1 Hiểu 
được sơ đồ 
tính của các 
cấu kiện 
trong bể 
nước mái. 
2.2 Trình 
bày được 
phương pháp 
tính toán nội 
lực bể nước 
mái. 
2.3 Kỹ năng 
sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 
toán nội lực. 
2.4 Hiểu 
được cách 
trình bày bản 
vẽ. 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO6 
 

- Thuyết 
trình, 
giảng 
giải. 
- Câu hỏi 
gởi mở và 
thảo luận 
nhóm. 
- Hướng 
dẫn ví dụ. 

Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 

A1 

3 
Chương 3: Bể nước 
ngầm 

6TH 3.1 Hiểu 
được sơ đồ 

CLO2 
CLO3 

- Thuyết 
trình, 

Lắng 
nghe, trả 

A1 



871 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

3.1 Phân loại bể nước 
ngầm. 
3.2 Tính bản nắp. 
3.3 Tính bản thành. 
3.4 Tính bản đáy. 
 

tính của các 
cấu kiện 
trong bể 
nước mái. 
3.2 Trình 
bày được 
phương pháp 
tính toán nội 
lực bể nước 
mái. 

CLO4 
CLO6 

giảng 
giải. 
- Câu hỏi 
gởi mở và 
thảo luận 
nhóm. 
- Hướng 
dẫn ví dụ 

lời câu 
hỏi. 

4 

Chương 3: Tính toán 
bể nước ngầm. 
3.5 Tính toán dầm và 
cột. 
3.6Ứng dụng phần 
mềm PTHH trong tính 
toán. 
3.7 Trình bày bản vẽ. 

6TH 

4.1 Kỹ năng 
sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 
toán nội lực. 
4.2 Kỹ năng 
trình bày bản 
vẽ. 
4.3 Hiểu 
được cách 
trình bày bản 
vẽ. 

 
CLO2 
CLO3 
CLO5 
CLO6 

- Thuyết 
trình, 
giảng 
giải. 
- Câu hỏi 
gởi mở và 
thảo luận 
nhóm. 
- Hướng 
dẫn ví dụ 

Thảo 
luận 
nhóm, 
thực 
hành. 

A1 

5 
Giao bài tập chuyên 
đề. 6TH 

5.1 Kỹ năng 
sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 
toán nội lực. 
5.2 Kỹ năng 
tính toán kết 
cấu cho các 
loại bể nước. 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

- Giảng 
giải yêu 
cầu của 
bài tập 
chuyên 
đề. 
- Gợi ý 
các 
phương 
pháp tính 
toán. 

Thảo 
luận 
nhóm, 
thực 
hành. 

A1 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

6 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

6.1 Kỹ năng 
sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 
toán nội lực. 
6.2 Kỹ năng 
tính toán kết 
cấu cho các 
loại bể nước. 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

- Đánh 
giá từng 
phần của 
bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
kết quả 
và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

7 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

7.1 Kỹ năng 
sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 
toán nội lực. 
7.2 Kỹ năng 
tính toán kết 
cấu cho các 
loại bể nước. 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

- Đánh 
giá từng 
phần của 
bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
kết quả 
và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

8 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

8.1 Kỹ năng 
sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 
toán nội lực. 
8.2 Kỹ năng 
tính toán kết 
cấu cho các 
loại bể nước. 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

- Đánh 
giá từng 
phần của 
bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
kết quả 
và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 



873 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

9 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

9.1 Kỹ năng 
sử dụng 
phần mềm 
hỗ trợ tính 
toán nội lực. 
9.2 Kỹ năng 
tính toán kết 
cấu cho các 
loại bể nước. 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

- Đánh 
giá từng 
phần của 
bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
kết quả 
và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 
A2.1 
Đánh 
giá tiến 
độ bài 
tập. 

10 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

10.1 Kỹ 
năng sử 
dụng phần 
mềm hỗ trợ 
tính toán nội 
lực. 
10.2 Kỹ 
năng tính 
toán kết cấu 
cho các loại 
bể nước. 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

- Đánh 
giá từng 
phần của 
bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
kết quả 
và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

11 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

11.1 Kỹ 
năng tính 
toán kết cấu 
cho các loại 
bể nước. 
11.2 Kỹ 
năng viết 
thuyết minh 
tính toán. 

CLO3 
CLO4 
CLO6 

- Đánh 
giá từng 
phần của 
bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
kết quả 
và cách 
trình bày 
thuyết 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

minh. 

12 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

12.1 Kỹ 
năng tính 
toán kết cấu 
cho các loại 
bể nước. 
12.2 Kỹ 
năng viết 
thuyết minh 
tính toán. 

CLO3 
CLO4 
CLO6 

- Đánh 
giá từng 
phần của 
bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
kết quả 
và cách 
trình bày 
thuyết 
minh. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

13 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

13.1Kỹ năng 
viết thuyết 
minh tính 
toán. 
13.2 Kỹ 
năng trình 
bày bản vẽ.  

CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
kết quả 
và cách 
trình bày 
thuyết 
minh. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
cách trình 
bày bản 
vẽ. 

- Sinh 
viên trình 
bày kết 
quả và 
thuyết 
minh. 
- Sinh 
viên giải 
thích các 
vấn đề về 
bản vẽ. 

 

14 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

14.1Kỹ năng 
viết thuyết 
minh tính 
toán. 
14.2 Kỹ 
năng trình 

CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
kết quả 
và cách 
trình bày 
thuyết 

- Sinh 
viên trình 
bày kết 
quả và 
thuyết 
minh. 

A1 
A2.2 
Đánh 
giá tiến 
độ bài 
tập. 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của 
bài học 

(chương)/ 
chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

bày bản vẽ. minh. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
cách trình 
bày bản 
vẽ. 

- Sinh 
viên giải 
thích các 
vấn đề về 
bản vẽ. 

15 
Kiểm tra tiến độ bài 
tập chuyên đề. 6TH 

15.1Kỹ năng 
viết thuyết 
minh tính 
toán. 
15.2 Kỹ 
năng trình 
bày bản vẽ. 

CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
kết quả 
và cách 
trình bày 
thuyết 
minh. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
cách trình 
bày bản 
vẽ. 

- Sinh 
viên trình 
bày kết 
quả và 
thuyết 
minh. 
- Sinh 
viên giải 
thích các 
vấn đề về 
bản vẽ. 

A1 

7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1  2021 
Tập bài giảng: Chuyên đề 

kết cấu 1 
Trường đại học 

Kiên Giang. 

2 Vũ Mạnh Hùng 2013 
Sổ tay thực hành kết cấu 

công trình NXB Xây dựng 

3  2018 TCVN 5574:2018 “Kết cấu 
bê tông và bê tông cốt thép 

NXB Xây dựng 
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– Tiêu chuẩn thiết kế” 

4  1995 
TCVN 2737-1995 “Tải 

trọng và tác động – Tiêu 
chuẩn thiết kế” 

NXB Xây dựng 

5  2012 
TCVN 5572-2012 “Kết cấu 
bê tông và bê tông cốt thép 

– Bản vẽ thi công” 
NXB Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Võ Bá Tầm 2005 
Kết cấu bê tông cốt thép 
tập 3 (Các cấu kiện đặc 

biệt) 

NXB Đại học quốc 
gia TP HCM 

2 Nguyễn Đình Cống 2016 
Tính toán thực hành cấu 

kiện bê tông cốt thép  
NXB Xây dựng 

 Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1    

2    

3    
….

.    

n    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng  Chương 1 

2 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng  Chương 2 

3 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng  Chương 3 

9. Holistic Rubric đánh giá làm việc nhóm qua bài tập lớn (dự án) 
Rubric 1: Tham gia buổi hướng dẫn đồ án của giảng viên (Project Attendance) 
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Tiêu 
chí 

đánhgi
á 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn
g số MỨC F 

(0-3.9) 
MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Tổ 
chức 
nhóm 

Nhóm bị 
phávỡ hoàn 
toàn: Trách 
nhiệm và 

nhiệm vụ của 
các thành viên 

trong nhóm 
không được 

phân công cụ 
thể, không có 

sự liên kết, 
phối hợp 

nhóm. 

Trách 
nhiệm và 
nhiệm vụ 
của mỗi 

thành viên 
trong 
nhóm 

không rõ 
ràng, 
không 

phù hợp 
với khả 

năng của 
họ. 

Không có 
sự phối 
hợp làm 
việc giữa 
các thành 
viên trong 

nhóm. 

Mỗi thành 
viên 

cónhiệm vụ 
riêng 

nhưng 
chưa rõ 
ràng và 

chưa phù 
hợp với 

khả năng 
của thành 
viên. Sự 
phối hợp 
làm việc 

của nhóm 
chưa tốt. 

Nhiệm vụ của 
mỗi thành 
viên trong 

nhóm rõ ràng 
và phù hợp 

với khả năng 
của họ. Sự 

phối hợp làm 
việc của nhóm 

tốt. 

Nhiệm vụ của các 
thành viên trong 

nhóm rất rõ ràng và 
phù hợp với khả 

năng của họ, phát 
huy điểm mạnh của 
các thành viên.Sự 
phối hợp làm việc 
của nhóm rất tốt. 

 
 

20% 

Chuyên 
cần 30% <50% <70% <90% 100% 10% 

Thảo 
luận 

Không bao 
giờ tham gia 

thảo luận 
trong nhóm 

Hiếm khi 
tham gia 
thảo luận 
nhóm và 
đóng góp 

ý kiến 

Thỉnh 
thoảng 

thamgia 
thảo luận 
nhóm và 

đóng góp ý 
kiến 

Thường xuyên 
tham gia thảo 
luận nhóm và 
đóng góp ý 

kiến chothảo 
luận giữa các 

nhóm. 

Luôn tham gia thảo 
luận nhóm và đóng 
góp ý kiến hiệuquả 
cho các hoạt động 
của nhóm và giữa 

cácnhóm. 

20% 

Nội 
dung 
theo 

tiến độ 
quy 
định 

Không có nội 
dung tính 

toán. 

Nội dung 
tính toán 

không đầy 
<50%), 
kết quả 
tínhtoán 
sai, trình 

Nội dung 
tính toán 
đầy đủ về 

khối lượng 
theo tiến 
độ quy 

định 

Nội dung tính 
toán đầy đủ về 

khốilượng 
theo tiến độ 

quy định 
(100%). Kết 
qủa tínhtoán 

Nội dung tính toán 
đầy đủ về khối 

lượng theo tiến độ 
quy định 

(100%).Trình tự 
các bước tính toán 
hợp lý, kết qủa tính 

20% 
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Tiêu 
chí 

đánhgi
á 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn
g số MỨC F 

(0-3.9) 
MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

tự các 
bước tính 

toán 
không 
hợp lý. 

(100%). 
Kết quả 
tính toán 

còn một số 
sai sót, 

nhầm lẫn. 

đúng, có sử 
dụng phần 

mềm tính toán 
nhưng chưa 

hợp lý. 

toán đúng, sử dụng 
phần mềm tính 

toán hợp lý. 

Trình 
bày 

thuyết 
minh 

Không có 
thuyết minh 
hoặc thuyết 
minh không 

đầy đủ. 

Trình bày 
thuyết 

minh lộn 
xộn 

không 
đúng trình 

tự, hình 
vẽ, bảng 

biểu và ký 
hiệu sử 
dụng 
trong 
thuyết 
minh 
không 

phù hợp. 

Nội dung 
trình bày 

trong 
thuyết 

minh phù 
hợp. 

Thuyết 
minh còn 
một số lỗi 
chính tả, 
một số 

nhầm lẫn 
về kích 

thước, ghi 
chú, giải 
thích các 
thông số, 

bảng biểu. 

Nội dung phù 
hợp. Cấu trúc, 
bố cục thuyết 
minh rõ ràng, 

logic. Ghi chú, 
giải thích, 

hình vẽ, bảng 
biểu đầy đủ, ít 

sai sót. 
 
 
 

Nội dung phù hợp, 
cấu trúc thuyết 

minh rất chi tiết, rõ 
ràng, logic. Hình 
vẽ,bảng biểu, chú 

thích trình bày 
khoa học, sử dụng 

phần mềm tính 
toán trong thuyết 
minh hiệu quả. 

15% 

Bản vẽ 
kỹ 

thuật 

Không có bản 
vẽ hoặc bản 
vẽ thiếu bộ 
phận, hình 

ảnh theo yêu 
cầu. Nội dung 
không đúng 

Bản vẽ 
thể hiện 

không đầy 
đủ, không 
rõ ràng, 

thiếu kích 
thước.Cấu 

tạo chi 
tiết các bộ 
phận, nội 
dung trên 
hình vẽ 

đúng yêu 

Bản vẽ thể 
hiện đầy đủ 

các hình 
ảnh theo 
yêu cầu 

nhưng sắp 
xếp không 
phù hợp, 

còn một số 
lỗi nhỏ về 
trình bày. 
Nộidung 

trên bản vẽ 

Bản vẽ thể 
hiện đầy đủ, 
chi tiết. Kích 
thước rõ ràng. 
Nội dung thể 

hiện đúng theo 
yêu cầu. Sắp 
xếp, trình bày 
bản vẽ hợp lý. 

Ghi chú rõ 
ràng, chi tiết. 

 
 

Bản vẽ thể hiện 
đầy đủ, rất chi tiết 
và khoa học. Sắp 
xếp trình bày hợp 
lý, sáng tạo, có thể 
ứng dụng ngay vào 
các công trình xây 

dựng thực tế 

15% 
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Tiêu 
chí 

đánhgi
á 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọn
g số MỨC F 

(0-3.9) 
MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

cầu nhưng 
còn nhiều 

sai sót. 
Ghi chú 
không 

phù hợp. 

đúng yêu 
cầu. Ghi 

chú đầy đủ. 

 

Rubric 2: Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam) 

Tiêu chí 
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Thái độ 
trả lời 

câu hỏi 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời 

thô lỗ, 
không hợp 

tác, thiếu tôn 
trọng trong 

giao tiếp. Sử 
dụng thuật 
ngữ không 
phù hợp, 
gióng nói 
khó nghe. 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời 

câu hỏi lễ độ. 
Sử dụng các 

thuật ngữ 
trong câu trả 
lời phức tạp, 

khó hiểu. 
Giọng nói 

nhỏ, thiếu tự 
tin. 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời nhẹ 
nhàng, hòa nhã. 
Giọng nói vừa 
phải, rõ ràng, 

dễ nghe. Thuật 
ngữ sử dụng 
trong câu trả 

lời lời phù hợp, 
dễ hiểu. 

Thái độ trong 
câu trả lời tự 

tin, từ tốn, 
nhẹ nhàng, 
điềm đạm. 

Thuật ngữ sử 
dụng trong 
câu trả lời 

đơn giản, dễ 
hiểu. Giọng 
nói lưu loát, 

rõ ràng. 

Thái độ giao 
tiếp, trả lời rất 
tự tin, Giọng 

nói rõ ràng,lưu 
loát, thu hút sự 

chú ý của 
người nghe, 
tương tác tốt 

với người 
nghe. 

20% 

Nội dung 
trả lời 

Các câu trả 
lời hoàn 

toàn không 
liên quan 

đến câu hỏi. 

Các câu trả 
lời không rõ 

ràng, gần như 
không lien 

quan, không 
tập trung vào 
trọng tâm của 

câu hỏi. 

Các câu trả lời 
đúng trọng tâm 

câu hỏi, liên 
quan đến câu 

hỏi nhưng thiếu 
tự tin trong các 

câu trả lời. 

Các câu trả 
lời ngắn gọn, 
rõ ràng, đầy 
đủ, liên quan 
đến câu hỏi 

yêu cầu. Thể 
hiện sự tự tin 

về sự hiểu 
biết trong câu 

trả lời, lập 
luận giải thích 

chưa thuyết 
phục. 

Các câu trả lời 
ngắn gọn, 

rõràng, đầy đủ, 
liên quan trực 
tiếp đến câu 

hỏi yêu cầu; tự 
tin trong câu 
trả lời; lập 

luận, giải thích 
cho câu hỏi 
hoàn toàn 

thuyết phục. 

80% 
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(82) Học phần: Chuyên đề dự toán (0,2) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E28006 1.2. Tên học phần: Chuyên đề dự toán 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Practice Making 
Construction Estimates 

1.5. Số tín chỉ: 02 

1.6. Phân bố thời gian  
- Lý thuyết  0 tiết 
- Thực hành  90 tiết 
- Tự học 180 tiết 

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính:  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:   

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần chuyên đề dự toán trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trong việc thực 
hiện đọc bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và lập dự toán hoàn chỉnh 01 công trình xây dựng 
dân dụng có quy mô 01 tầng trệt, 01 tầng lầu, có địa điểm xây dựng cụ thể, sử dụng tốt 01 
phần mềm máy tính hỗ trợ lập dự toán xây dựng công trình phổ biến trên thị trường. 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về 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, loại công trìnhdân dụng công nghiệp. 
- Phân tích từng công việc theo quy trình thi công từ móng đến mái và công tác cấp điện, 
cấp thoát nước trong nhà. 
- Hiểu, biết và giải trình được các nội dung trong bảng dự toán. 
2.2.2. Về kỹ năng 
- Liệt kê được chính xác trình tự công việc chủ yếu từ bản vẽ thiết kế,  
- Liệt kê tên công việc chi tiết trong toàn bộ công việc chủ yếu. 
- Tính toán được khối lượng dự toán từng công việc trong toàn bộ công trình theo bản vẽ 
thiết kế kỹ thuật thi công. 
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- Phát triển kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên. 
- Phát triển kỹ năng tìm tài liệu học tập nâng cao, tự nghiên cứu, vận dụng kiến thức đã 
được học của sinh viên. 
2.2.3. Về thái độ 
- Tích cực, nghiêm túc  học tập nghiên cứu tài liệu. 
- Hứng thú, say mê trong công việc lập dự toán. 
- Nêu cao tính thần trách nhiệm, trung thực trong học tập. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Chuyên đề dự toán” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

Ký hiệu CĐR học phần Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 

CLO 1 Hiểu và vận dụng được định mức dự toán, đơn giá nhân 
công, máy thi công, đơn giá vật tư thiết bị để tính toán xác 
định dự toán xây dựng công trình, tổng dự toán, tổng mức 
đầu tư xây dựng công trình. 

Kỹ năng 
CLO 2 Đọc hiểu bản vẽ thiết kế công trình. 

CLO 3 Phần tích hạng mục công việc chủ yếu. 

CLO 4 Tính toán xác định tiên lượng của các công việc chi tiết. 

CLO 5 Sử dụng phần mềm lập dự toán để xác định giá trị dự toán 
xây dựng công trình. 

Thái độ  

CLO 6 Thái độ tích cực và khả năng tự học trong học tập. Trung 
thực và có trách nhiệm trong công tác thiết kế. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
 I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
 R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 
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PLO 

PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

PLO
8 

PLO
9 

PLO
10 

PLO
11 

PLO
12 

PLO
13 

PLO
14 

PLO
15 

PLO
16 

CLO1  I R R R  R I  R I R  I I R 

CLO2  I I R R  I  I  I R  I   

CLO3  I I R R  I  I  I R  I   

CLO4  I I R R  I  I  I R  I   

CLO5  I I R R  I  I  I R  I   

CLO6               I I 

Tổng 
hợp 
HP 

 I I R R  R I I R I R  I I I 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần 

đánh giá 

Trọng 
số 

Bài đánh 
giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR 

nào ở 
bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Kiểm 
tra chuyên 
cần. 

30% 
A1. Điểm 
danh. 30% x CLO6 

GV điểm danh 
thường xuyên các 
buổi học. 

A2. Kiểm 
tra tiến độ 
định kỳ. 

20% 

A2.1 Đánh 
giá tiến độ 
bài tập 
(Tuần 9) 

10% x 
CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

SV được đánh giá 
thông qua kết quả 
kiểm tra tiến độ 
bài tập được giao. 

A2.2 Đánh 
giá tiến độ 
bài tập. 
(Tuần 14) 

10% x 

A3. Đánh 
giá cuối 
kỳ. 

50% 
A3. Thi cuối 
kỳ (vấn đáp) 50% x 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

SV được đánh giá 
thông qua kết quả 
bài thi. 

b. Chính sách đối với học phần 
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SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần và thực hiện đúng tiến độ trong quá trình thực 
hiện chuyên đề. Nếu không nộp bài kiểm tra tiến độ sẽ không được thi cuối kỳ. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Công tác 
chuẩn bị mặt bằng xây 
dựng 
1.1 Công tác phát rừng 
tạo mặt bằng bằng. 
1.2 Công tác chặt gốc 
cây, đào gốc cây, bụi 
cây. 
1.3 Công tác phá dỡ 
công trình. 
1.4 Tháo dỡ các loại 
kết cấu. 
 

9TH 
 

1.1 Hiều về 
phân loại 
rừng, mật độ 
cây, giải pháp 
thi công, 
phương pháp 
tính. 
1.2 Hiểu về 
phân loại địa 
hình, phân loại 
gốc cây, bụi 
cây, biện pháp 
thi công, 
phương pháp 
tính. 
1.3 Hiểu về 
thiết bị thi 
công, loại kết 
cấu tháo dỡ. 
1.4 Hiểu về 
biện pháp thi 
công, phân 
loại kết cấu 

CLO1 
CLO6 
 

- Thuyết 
trình, 
giảng 
giải. 
- Thực 
hành  

- Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 
- Thực 
hành tính 
toán 

A1 

2 

Chương 2: Công tác 
thi công đất, đá, cát 
2.1Đào, đắp đất, đá cát 
bằng thủ công. 
2.2 Đào đắp đất, đá cát 

9TH 
 

2.1 Biết phân 
cấp bùn, đất, 
đá; phân loại 
công tác; 
phương pháp 

CLO1 
CLO6 
 

- Thuyết 
trình, 
giảng 
giải. 
- Thực 

- Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 
- Thực 

A1 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

bằng máy. 
2.3 Vận chuyển đất 
bằng ôtô tự đổ. 
2.4 Đào phá đá mặt 
bằng, hố móng công 
trình bằng khoan nổ 
mìn. 
 
 
 

tính toán. 
2.2 Biết phân 
cấp đất, đá; 
phân loại công 
tác; phương 
pháp tính toán. 
2.3 Biết áp 
dụng cự ly vận 
chuyển, phân 
cấp đất, tải 
trọng ôtô vận 
chuyển, 
phương pháp 
tính toán 
2.4 Biết phân 
cấp đá; Biện 
pháp thi công; 
Phương pháp 
tính toán 

hành  hành tính 
toán 

3 

Chương 3: Công tác 
thi công cọc 
3.1 Đóng cọc bằng thủ 
công. 
3.2 Đóng cọc bằng 
máy. 
3.3 Công tác ép cọc 
3.4 Công tác nối cọc 
3.5 Công tác khoan cọc 
nhồi 

9TH 

3.1 Biết phân 
loại cọc gỗ, 
phân cấp đất, 
chiều sâu đóng 
cọc; phương 
pháp tính toán 
3.2 Biết phân 
loại cọc, phân 
cấp đất, chiều 
sâu hạ cọc; 
thiết bị thi 
công; phương 
pháp tính toán. 
3.3 Biết phân 
loại cọc, phân 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Thuyết 
trình, 
giảng 
giải. 
- Câu hỏi 
gởi mở và 
thảo luận 
nhóm. 
- Hướng 
dẫn ví dụ 
thực hành 

- Lắng 
nghe, trả 
lời câu 
hỏi. 
- Thực 
hành tính 
toán 

A1 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

cấp đất, biện 
pháp thi công; 
phương pháp 
tính toán 
3.4 Biết phân 
loại mối nối 
cọc; Phương 
pháp tính toán 
3.5 Biết Phân 
loại phương 
pháp khoan; 
phân cấp đất, 
đá; Phương 
pháp tính toán 

4 

Chương 4: Công tác 
xây gạch, đá 
4.1 Xây đá hộc. 
4.2 Xây đá miếng. 
4.3 Xây đá chẻ. 
4.4 Xây gạch đất sét 
nung. 
4.5 Xây gạch bê tông. 
4.6 Xây gạch bê tông 
khí chưng áp (AAC). 
4.7 Xây gạch bê tông 
bọt, khí không chưng 
áp. 

9TH 

 Biết phân loại 
cấu kiện, vữa 
xây, phương 
pháp tính toán. 
 

 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Thuyết 
trình, 
giảng 
giải. 
- Câu hỏi 
gởi mở và 
thảo luận 
nhóm. 
- Hướng 
dẫn ví dụ 

Thảo 
luận 
nhóm, 
thực 
hành. 

A1 

5 

Chương 5: Công tác 
thi công kết cấu bê 
tông. 
5.1 Bê tông đổ bằng 
thủ công. 
5.2 Bê tông đổ bằng 

9TH 

Biết phân loại 
bê tông, phân 
loại cấu kiện, 
phương pháp 
tính toán 
 

CLO6 

- Giảng 
giải yêu 
cầu của 
bài tập 
chuyên 
đề. 

Thảo 
luận 
nhóm, 
thực 
hành. 

A1 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

máy (Vữa bê tông 
thương phẩm). 
5.3 Bơm vữa xi măng 
trong ống luồn cáp. 
5.4 Công tác bê tông 
đúc sẳn. 

- Gợi ý 
các 
phương 
pháp tính 
toán. 

6 

Chương 6: Công tác 
gia công lắp dựng cấu 
kiện sắt thép 
6.1 Gia công cấu kiện 
sắt thép. 
6.2 Lắp dựng cấu kiện 
thép. 
 

9TH 

6.1 Biết phân 
loại cấu kiện, 
phương pháp 
tính toán. 
6.2 Biết phân 
biệt công tác 
lắp dựng, 
phương pháp 
tính toán 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Giảng 
giải yêu 
cầu của 
bài tập 
chuyên 
đề. 
- Gợi ý 
các 
phương 
pháp tính 
toán. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

7 

Chương 7: Công tác 
cốt thép 
7.1 Cốt thép cho cấu 
kiện bê tông đổ tại chổ. 
7.2 Cốt thép cho cấu 
kiện bê tông đúc sẳn. 
 

9TH 

7.1 Biết phân 
loại cấu kiện; 
đọc hiểu bản 
vẽ, phương 
pháp tính toán 
đối với cấu 
kiện bê tông 
đổ tại chổ. 
7.2 Biết phân 
loại cấu kiện; 
đọc hiểu bản 
vẽ, phương 
pháp tính toán 
đối với cấu 
kiện bê tông 
đúc sẳn. 

CLO2 

- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
kết quả 
tìm hiểu 
và tính 
tiện lợi 
của phần 
mềm. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 
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Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

9 

Chương 8: Công tác 
ván khuôn 
8.1 Phân loại ván 
khuôn 
8.2Ván khuôn cho cấu 
kiện bê tông đúc sẳn 
8.3 Ván khuôn cho cấu 
kiện bê tông đúc sẳn 
 

9TH 

8.1 Biết được 
các loại ván 
khuôn. 
8.2 Tính toán 
được ván 
khuôn cho các 
cấu kiện bê 
tông đổ tại 
chổ. 
8.3 Tính toán 
được ván 
khuôn cho cấu 
kiện bê tông 
đúc sẳn 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Đánh 
giá từng 
phần của 
bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
kết quả 
và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 

9 

Chương 9: Công tác 
hoàn thiện 
9.1 Công tác mái. 
9.2 Công tác trát. 
9.3 Công tác ốp gạch, 
đá. 
9.4 Công tác láng. 
9.5 Công tác lát gạch 
đá. 
9.6 Công tác trần. 
9.7 Công tác mộc trang 
trí. 
9.8 Công tác quét vôi, 
nước xi măng, sơn bả, 
quét nhựa bitum chét 
khe nối, khớp nối. 
9.9 Công tác sơn, 
chống thấm. 

9TH 

9.1 Biết phân 
loại mái, 
phương pháp 
tính toán. 
9.2 Biết phân 
loại cấu kiện 
trát theo độ 
dày, cường độ, 
phương pháp 
tính toán. 
9.3 Biến phân 
loại vật liệu, 
phương pháp 
tính. 
9.4 Biết phân 
loại lớp láng, 
phương pháp 
tính. 
9. 5 Biết phân 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Đánh 
giá từng 
phần của 
bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
kết quả 
và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 
A2.1 
Đánh 
giá 
tiến 
độ 
bài 
tập 
(Nha
nh, 
chậm
). 



888 

Chương trình đào tạo ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng  

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR của bài 
học (chương)/ 

chủ để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 
giảng 

dạy đạt 
CĐR 

Hoạt 
động học 

của 
SV(*) 

Tên 
bài 

đánh 
giá 

loại vật liệu, 
phương pháp 
tính. 
9.6 Biết phân 
loại trần, 
phương pháp 
tính. 
9.7 Biết phân 
loại công tác 
mộc, phương 
pháp tính. 
9.8 Biết phân 
loại vật liệu, 
phương pháp 
tính toán. 
9.9 Biết phân 
loại vật liệu, 
phương pháp 
tính 

10 

Chương 10: Công tác 
khác 
10.1 Lắp dựng dàn 
giáo phục vụ thi công. 
10.2 Công tác bốc xếp 
bằng thủ công. 
10.3 Công tác vận 
chuyển 

9TH 

10.1 Biết phân 
loại, phạm vi 
áp dụng, 
phương pháp 
tính toán. 
10.2 Biết 
phương pháp 
tính toán. 
10.3 Biết phân 
loại phương 
tiện vận 
chuyển, cự ly, 
phương pháp 
tính toán. 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO6 

- Đánh 
giá từng 
phần của 
bài tập. 
- Vấn đáp 
từng sinh 
viên về 
kết quả 
và 
phương 
pháp. 

Sinh viên 
trình bày 
cách làm 
và kết 
quả có 
được. 

A1 
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7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Lê Hoàng Sơn 2020 Tập bài giảng: Dự toán 
Trường đại học 

Kiên Giang. 

2 Bộ Xây Dựng 2007 
Giáo trình dự toán xây dựng 

cơ bản NXB Xây dựng 

3 
Định mức chi phí 

quản lý dự án và tư 
vấn đầu tư xây dựng 

2019 
Thông tư số 16/2019/TT-

BXD ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng 

4 
Bộ định mức xây 

dựng 2019 
Thông tư số 10/2019/TT-

BXD Bộ Xây dựng 

5 

Bộ Xây dựng hướng 
dẫn xác định và quản 
lý chi phí đầu tư xây 

dựng. 

2012 
Thông tư số 09/2019/TT-

BXD ngày 26 tháng 12 năm 
2019 

Bộ Xây dựng 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Bùi Mạnh Hùng 2014 
Phương pháo đo bóc khối 

lượng và tính dự toán công 
trình xây dựng 

NXB xây dựng 

2 
Hướng dẫn đo bóc 

khối lượng xây dựng 
công trình. 

2019 
Thông tư số 17/2019/TT-

BXD Bộ Xây dựng 

 Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
Hướng dẫn sử dụng 

phần mềm lập dự toán 
Eta 

https://phanmemeta.net/phan-mem-du-
toan-xay-dung-mien-phi-nam-

2019.html. 
2019 

2    

3    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT 

Tên giảng đường, 
Phòng thí 

nghiệm, xưởng, 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 
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cơ sở thực hành Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng 

 

1 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng 
 Chương 1 

2 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng 
 Chương 2 

3 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 

bảng 
 Chương 3 

4 Giảng đường D 
Phòng học: có máy chiếu, 
bảng, có 40 máy tính có 

phần mềm dự toán 
 Chương 4 

9. Holistic Rubric đánh giá làm việc nhóm qua bài tập lớn (dự án) 
Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu 
chí 

đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không  
đi  học 

(<30%). 

Đi  học   
không  

chuyên  cần 
(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi  học đầy đủ,  
rất chuyên cần 

(100%). 
50% 

Đóng  
góp tại 

lớp 

Không 
tham gia 

hoạt 
động gì 
tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia 

phát biểu, 
đóng gớp 

cho bài học 
tại lớp. 

Đóng góp 
không hiệu 

quả. 

Thỉnh 
thoảng tham 

gia phát 
biểu, trao 
đổi ý kiến 

tại lớp. Phát 
biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 

liên quan đến 
bài học. Các 

đóng góp cho 
bài học là 
hiệu quả. 

Tham gia tích 
cực các hoạt 
động tại lớp: 

phát biểu, trao 
đổi ý kiến liên 
quan đến bài 

học. Các đóng 
góp rất hiệu 

quả. 

50% 

Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí                   
đánh 
giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 
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Tiêu chí                   
đánh 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

Nộp bài 
tập 

Không 
nộp bài 
tập. 

Nộp bài tập 
70% số 
lượng bài 
tập được 
giao.  Chưa 
đúng thời 
gian quy 
định. 

Nộp bài tập đầy 
đủ (100% số 
lượng được 
giao). Một số 
bài tập nộp 
chưa đúng thời 
gian quy định 

Nộp bài tập 
đầy đủ 
(100% số 
lượng được 
giao). Hầu 
hết bài tập 
nộp đúng 
thời gian quy 
định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 
(100% số 
lượng được 
giao). 
Đúng thời 
gian quy 
định. 

50% 

Trình 
bày bài 
tập 

Không 
có bài 
tập 

Bài tập 
trình bày 
lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày 
(font chữ, 
cỡ chữ, 
giản dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng  
trong  bài  
tập  không 
phù hợp 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡ chữ, giản 
dòng). 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập rõ 
ràng, phù hợp. 
Còn một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi chính 
tả, nhầm lẫn 
ghi chú, kích 
thước) 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, 
đúng yêu  
cầu  (font  
chữ,  cỡ chữ, 
giản dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp.  Ghi 
chú, giải 
thích đầy đủ, 
hợp lý. 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng 
yêu  cầu  
(font  chữ,  
cỡ  chữ,  
giản dòng), 
logic Hình 
vẽ, bảng 
biểu sử 
dụng trong 
bài  tập rõ 
ràng,  khoa 
học. Ghi 
chú, giải 
thích cụ thể, 
hợp lý. 

25% 
 
 

Nội 
dung bài  
tập 

Không 
có bài 
tập 

Nội dung 
bài tập 
không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu 
cầu nhiệm 
vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
trong tính toán. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
hợp lý, đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
đúng, rõ 
ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết 
kế sẵn. 
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(83) Học phần: Chuyên đề kỹ thuật thi công (0,2) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E28007 1.2. Tên học phần:Chuyên đề kỹ thuật thi công 

1.3. Ký hiệu học phần: 1.4. Tên tiếng Anh: Advanced study 
Construction engineering 

1.5. Số tín chỉ: 2 2 tín chỉ (30/0/60) 

1.6. Phân bố thời gian 15 tuần 

- Lý thuyết: 0 tiết   
- Thực hành: 90 tiết 6 tiết/ tuần 

- Tự học:  0 tiết  

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Lý Thiện Hảo 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
Học phần này cung cấp kiến thức về một số công nghệ thi công thông dụng nhằm bổ sung 
các kiến thức cơ bản được trình bày trong học phần Kỹ thuật thi công bao gồm thi công hố 
móng sâu, thi công topdown, ứng lực trước… 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
Trang bị kiến thức chuyên sâu về các công nghệ và biện pháp thi công tiên tiến đang được 
áp dụng trong xây dựng hiện nay so với môn kỹ thuật thi công, chẳng hạn thi công hố 
móng sâu, thi công topdown, ứng lực trước… 
2.2.2. Về kỹ năng 
Giải quyết các bài toán trong việc lập các biện pháp thi công tiên tiến. Có khả năng lựa 
chọn công nghệ hiện đại trong thi công. 
2.2.3. Về thái độ 
Nhận thức được công nghệ thi công ảnh hưởng rất nhiều đến sự an toàn, kinh tế, chất lượng 
và tiến độ thi công của công trình và công nghệ thi công phát triển không ngừng. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Chuyên đề kỹ thuật thi công” 
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
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Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Trang bị kiến thức chuyên sâu về các công nghệ và biện pháp thi công tiên 

tiến đang được áp dụng trong xây dựng hiện nay so với môn kỹ thuật thi 
công, chẳng hạn thi công hố móng sâu, thi công topdown, ứng lực trước… 

CLO2 Phân tích kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật thi 
công xây dựng như tính toán thiết kế biện pháp thi công phần ngầm, phần 
thân và hoàn thiện công trình. 

Kỹ năng 
CLO3 Giải quyết các bài toán trong việc lập các biện pháp thi công tiên tiến. Có khả 

năng lựa chọn công nghệ hiện đại trong thi công. 

CLO4 Nâng cao khả năng đọc hiểu hồ sơ thiết kế công trình để đưa ra các biện pháp 
thi công phù hợp. 

CLO5 Tính toán và lập được các giải pháp thi công hợp lý cho các công trình 
thường gặp. 

CLO6 Cập nhật và sử dụng các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam vào trong thiết kế và 
thi công và cấu tạo các cấu kiện cơ bản các công trình xây dựng dân dụng và 
công nghiệp. 

Thái độ 
CLO7 Nhận thức được công nghệ thi công ảnh hưởng rất nhiều đến sự an toàn, kinh 

tế, chất lượng và tiến độ thi công của công trình và công nghệ thi công phát 
triển không ngừng. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu,có 
nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập 
minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I I    I        

CLO2    I I    I        
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CLO3    R R    R        

CLO4    R R    R        

CLO5           I    I  

CLO6         R  R      

CLO7               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   R R    R  R    R R 

5. Đánh giá học phần 
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở 
học phần 

Thành 
phần đánh 

giá 

Trọng 
số Bài đánh giá 

Trọn
g số 
con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên 
quan 
đến 

CĐR ở 
bảng 
4.1 

Hướng dẫn phương pháp 
đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Đánh 
giá chuyên 
cần 

10% 
A1.1 Đánh giá chuyên 
cần 

100% X CLO7 
Điểm danh mỗi buổi học và 
đóng góp của sinh viên tại 

lớp 

A2. Kiểm 
tra thường 
xuyên 

20% 

A2.1. (Tuần 4) 
Đánh giá bài tập 30% X 

CLO1 
CLO3 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.2. (Tuần 8)  
Đánh giá bài tập 40% X 

CLO2
CLO4 

Sinh viên làm bài tập cá 
nhân tại lớp 

A2.3. (Tuần 12)  
Đánh giá bài tập 
(thuyết trình) 

30% X 
CLO5 
CLO6 

GV giao bài tập cho sinh 
viên giải quyết ở nhà (bài 
tập cá nhân hoặc nhóm) 

A3. Kiểm 
tra giữa kỳ 20% 

A3.1 (Tuần 10)  
Kiểm tra viết 100% X 

CLO2 
CLO3 

Sinh viên giải quyết các câu 
hỏi, bài tập về những kiến 

thức tổng hợp đã học. 

A4. Đánh 
giá cuối kỳ 

50% A4.1 Thi cuối kỳ 100% X 
CLO2 
CLO3 
CLO7 

Sinh viên làm bài thi cuối 
học kỳ dựa trên đề thi được 

thiết kế sẵn 

b. Chính sách đối với học phần 
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SV tham dự hơn 80% số buổi của học phần. Nếu nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được tính 
điểm chuyên cần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản của bài 
học 

Số 
tiết 

(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của 
bài 
học/ 

chươn
g/ chủ 

đề 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phương 
pháp 

giảng dạy 
đạt CĐR 

Hoạt động học 
của SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương 1: Công tác đất và các  
phương pháp gia cố nền móng. 
1.1 Đất và công tác đất 
1.2 Tính khối lượng công tác đất. 
1.3 Công tác chuẩn bị phục vụ thi 
công công tác đất. 
 

2/0/4 CLO1 
CLO2 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Phần  1, 
trang 10 – 37,  
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Phân loại đất 
và các đặc tính 
cơ lý và dự trù 
khối lượng công 
tác đất. 

+ A1.1 

2 

Chương 1: Công tác đất và các  
phương pháp gia cố nền móng – 
tiếp theo. 
1. 4 Kỹ thuật thi công đào đất. 
1.5 Kỹ thuật thi công đấp đất. 
1.6 Công tác nổ mìn. 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Xem trước tài 
liệu [1], phần 1, 
trang 39 – 83. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Nắm được 
quy trình thi 
công đất và kỹ 
thuật thi công 
đất. 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 

3 Chương 1: Công tác đất và các  2/0/4 CLO2 PLO4 – Dạy học  – Chuẩn bị tại + A1.1 
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phương pháp gia cố nền móng – 
tiếp theo. 
1.7 Các loại cọc, cừ và thiết bị thi 
công 
1.8 Kỹ thuật thi công cọc và cừ 
+ Các quá trình thi công đóng 
cọc bê tông cốt thép. 
+ Các quá trình thi công ép cọc. 

CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa 
và thảo 
luận. 
– Tự học:. 

nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Phần 2, 
trang 88 – 108. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Hiểu được 
một số thiết bị 
và phương pháp 
thi công cọc, cừ 

4 

Chương 1: Công tác đất và các  
phương pháp gia cố nền móng – 
tiếp theo. 
1.8 Kỹ thuật thi công cọc và cừ 
+ Thi công cọc nhồi. 
+ Thi công cọc Barette. 
 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Phần  2, 
trang 109 – 119. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Hiểu được 
một số thiết bị 
và phương pháp 
thi công cọc, cừ 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 

 

5 

Chương 1: Công tác đất và các  
phương pháp gia cố nền móng – 
tiếp theo. 
1.8 Kỹ thuật thi công cọc và cừ 
+ Thi công nền cọc cát. 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 

+ A1.1 
+ A2.1 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
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+ Thi công cột xi măng đất. 
 

PLO16 cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa, 
thảo luận.  
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

liệu [1], Phần  2, 
trang 119– 124. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Hiểu được 
một số thiết bị 
và phương pháp 
thi công cọc, cừ 

 

6 

Chương 2: Công tác bê tông và 
bê tông cốt thép toàn khối 
2.1Một số loại coppa, cột chống 
và sàn thao tác. 
+ Những yêu cầu đối với coppa 
và cột chống. 
+ Phân loại coppa. 
+ Cột chống, đà đở 
2.2 Tính toán thiết kế và cấu tạo 
cốp pha cho một số kết cấu công 
trình. 
+ Khái niệm về tính toán coppa, 
cây chống 
 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], phần 3, 
trang 125 – 153. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớpvề tính 
toán cốt pha cho 
các cấu kiện 
+ Bài tập về 
nhà. 

+ A1.1 
 

7 

Chương 2: Công tác bê tông và 
bê tông cốt thép toàn khối – tiếp 
theo. 
2.2 Tính toán thiết kế và cấu tạo 
cốp pha cho một số kết cấu công 
trình. 
+ Tải trọng (theo TCVN 4453-
95) 
+ Tính toán coppa, cây chống. 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], phần 3, 
trang 125 – 153. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng và 

+ A1.1 
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+ Cấu tạo coppa cho một số kết 
cấu công trình. 

gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
tại lớpvề tính 
toán cốt pha cho 
các cấu kiện 
+ Bài tập về 
nhà. 

8 

Chương 2: Công tác bê tông và 
bê tông cốt thép toàn khối – tiếp 
theo. 
2.2 Công tác cốt thép 
+ Phân loại cốt thép, các yêu cầu 
đối với công tác cốt thép  
+ Các quá trình gia công và lắp 
dựng cốt thép. 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
– Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Chương 
3, trang 85 – 91. 
– Tại lớp: 
Hiểu  và  vận  
dụng  được  kỹ  
thuật  thi  công  
ván  khuôn,  gia 
công cốt thép và 
qui trình đổ bê 
tông. 

+ A1.1 

9 

Chương 2: Công tác bê tông và 
bê tông cốt thép toàn khối – tiếp 
theo. 
2.3 Công tác bê tông. 
+ Chuẩn bị vật liệu. 
+ Xác định thành phần cấp phối. 
+ Những yêu cầu đối với vữa bê 
tông. 
+ Một số phương pháp trộn vữa 
bê tông. 
+ Công tác chuẩn bị và nguyên 
tắc đổ bê tông. 
+ Biện pháp đổ bê tông cho một 
số kết cấu. 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 
CLO7 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
PLO15 
PLO16 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], phần 3, 
trang 183 – 195. 
– Tại lớp: 
Biết cách nhận 
dạng, sửa chữa, 
và bảo dưỡng bê 
tông. 

+ A1.1 
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 – Tự học: 
+ Làm bài 
tập ở nhà. 

10 

Chương 2: Công tác bê tông và 
bê tông cốt thép toàn khối – tiếp 
theo. 
+ Mạch ngừng trong thi công bê 
tông toàn khối. 
+ Đầm bê tông. 
+ Bảo dưỡng bê tông. 
+ Tháo dỡ cốt pha. 
+ Chống dính cho cốt pha. 
+ Phụ gia dùng trong bê tông. 
+ Những khuyết tật khi thi công  
bê toàn khối . 
+ Một số phương pháp đổ bê 
tông dưới nước. 

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], phần  3, 
trang 196–210. 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 

+ A1.1 
+ A2.2 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
 

11 

Chương 3: Thi công bê tông cốt 
thép dự ứng lực 
3.1 Tổng quan về bê tông cốt 
thép dự ứng lực. 
3.2.Các phương pháp gây dự ứng 
lực và các chỉ dẫn kỹ thuật cơ 
bản. 

2/0/4 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1],Phần 3, 
trang 210–217. 
– Tại lớp: 
Nắm được 
nguyên lý, tiêu 
chuẩn kỹ  thuật 
và phạm vi  
ứngdụng bê 
tông cốt thép dự 
ứng lực vào 
thực tế công 
trình. 
Phân biệt được 
các phương 
pháp thi công bê 
tông cốt thép dự 
ứng lực. 

+ A1.1 
 

12 Chương 3: Thi công bê tông cốt 2/0/4 CLO1 PLO4 – Dạy học  – Chuẩn bị tại + A1.1 
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thép dự ứng lực- tiếp theo. 
3.3 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. 

CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO5 
PLO9 

PLO11 

trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ 
minh họa. 

nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], phần 3, 
trang 217–224 
– Tại lớp: 
+ Nghe giảng, 
trả lời câu hỏi. 
+ Làm bài tập 
về cấu kiện chịu 
kéo. 

+ A3.1 
(Kiểm 
tra viết 
giữa kỳ) 

13 

Chương 4: Thi công tầng hầm 
nhà cao tầng  
4.1 Công nghệ thi công tầng hầm 
nhà cao tầng. 
4.2 Các phương pháp thi công 
tầng hầm. 

2/0/4 CLO1
CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 
– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Câu hỏi 
gợi mở. 
+ Giải 
quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], phần 4, 
trang 223–235. 
– Tại lớp: 
Hiểu  được  cấu  
tạo  tầng hầm  
các  công  trình 
cao  tầng  của 
một số  công 
trình Nắm được 
quy trình, yêu 
cầu kỹ  thuật và 
các vấn đề  
trong 

+ A1.1 

14 

Chương 4: Thi công tầng hầm 
nhà cao tầng- tiếp theo. 
4.3 Một số vấn đề khi thi công 
tầng hầm nhà cao tầng. 

2/0/4 CLO2
CLO3 
CLO5 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
– Dạy học  
gián tiếp: 
+ Giải 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
+ Làm bài tập 
về nhà. 
+ Xem trước tài 
liệu [1], Phần 4, 
trang 235–249. 
– Tại lớp: 
Biết được một 

+ A1.1 
+ A2.3 
(Đánh 
giá bài 
tập) 
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quyết vấn 
đề thông 
qua ví dụ. 
 

số nguyên nhân 
xảy ra sự cố 
thường gặp khi 
thi công tầng 
hầm và các biện 
pháp khắc 
phục.. 

15 

Tổng kết học phần 
+ Thảo luận – Đánh giá  
+ Tổng kết – Hệ thống các kiến 
thức của học phần  
+ Hướng phát triển và các học 
phần liên quan ở các học kỳ sau  

2/0/4 CLO2 
CLO3 
CLO6 

PLO4 
PLO5 
PLO9 

PLO11 

– Dạy học  
trực tiếp: 
+ Thuyết 
giảng, và 
giải thích 
cụ thể. 
+ GV hệ 
thống hóa 
kiến thức 

– Chuẩn bị tại 
nhà: 
SV ôn tập toàn 
bộ kiến thức, 
bài tập để tổng 
kết học phần. 
– Tại lớp: 
Đặt câu hỏi và 
thảo luận. 

+ A1.1 

(*) Ghi chú 
- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương 
- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt 
CĐR 
- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu 
nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo 
luận nhóm, làm BT thường xuyên số…). 
7. Học liệu 
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình, tài liệu chính 

1 Nguyễn Bá Kế 201809 
Thiết kế và thi công hố móng 

sâu NXB Xây dựng 

2 Lê Văn Kiểm 2011 Thiết kế thi công 
NXB ĐH Quốc Gia 

HCM 

3 Nguyễn Đình Hiện 2015 Kỹ thuật thi công NXB Xây dựng 

4 
Phan Hùng – Trần Như 

Đính 2009 Ván khuôn và giàn giáo NXB Xây dựng 

5 Nguyễn Tiến Chương  2010 Kết cấu bê tông ứng suất trước NXB Xây dựng 

6 
Nguyễn Bá Kế, Nguyễn 
Tiến Chương, Nguyễn 
Hiền, Trịnh Thành Huy 

2008 Mòng nhà cao tầng NXB Xây dựng 
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Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập 
nhật 

1 
Tạp chí Khoa hoc và Công 
nghệ xây dựng 

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn 2020 

2 Tạp chí xây dựng Việt Nam http://tapchixaydungbxd.vn/ 2020 

    

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 

 
TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm… 

Số 
lượng  

1 Giảng đường B – – Chương 1 

2 Giảng đường B – – Chương 2 

3 Giảng đường B – – Chương 3 

4 Giảng đường B – – Chương 4 

5 Giảng đường B – – Chương 5 

6 Giảng đường B – – Chương 6 

9. Holistic Rubric đánh giá 
9.1 Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi 
học 

(<30%). 

Đi học không 
chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 
chuyên cần 

(<70%). 

Đi học 
chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy 
đủ, rất 

chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  góp 
tại lớp 

Không 
tham gia 

hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi 
tham gia phát 

biểu, đóng 
gớp cho bài 
học tại lớp. 
Đóng góp 

không hiệu 

Thỉnh thoảng 
tham gia phát 
biểu, trao đổi 
ý kiến tại lớp. 

Phát biểu ít 
khi có hiệu 

Thường 
xuyên phát 
biểu và trao 
đổi ý kiến 
liên quan 

đến bài học. 
Các đóng 

Tham gia 
tích cực các 
hoạt động tại 

lớp: phát 
biểu, trao đổi 

ý kiến liên 
quan đến bài 

50% 
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quả. quả. góp cho bài 
học là hiệu 

quả. 

học. Các 
đóng góp rất 

hiệu quả. 

9.2 Rubric 2: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí        
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không 
nộpbài 

tập. 

Nộp bài tập 
70% số lượng 
bài tậpđược 
giao.Chưa 

đúngthời gian 
quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 
(100% 

sốlượng 
được giao). 
Một số bài 

tập nộp chưa 
đúng thời 
gian quy 

định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ (100% 
số lượng được 
giao). Hầu hết 

bài tập nộp  
đúng thời gian  

quy định. 

Nộp bài tập 
đầy đủ 

(100% số 
lượng được 

giao). 
Đúng thời 
gian  quy 

định. 

50% 

Trình bày 
bài tập 

Không 
cóbài 
tập. 

Bài tập trình 
bày lộn xộn, 
không đúng 
yêu cầu về 
trình bày (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn dòng).  
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font 
chữ, cỡ chữ, 
giãn  dòng). 
Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong 
bài tập rõ 
ràng, phù 
hợp. Còn 
một số lỗi 
nhỏ về trình 
bày (lỗi 
chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu 
cầu (font chữ, 
cỡchữ, giãn 
dòng). 
Hình vẽ, 
bảngbiểu sử 
dụng trong bài 
tập rõ ràng, 
phù hợp.  Ghi 
chú, giảithích 
đầy đủ, hợp lý. 

Bài tập 
trình bày 
đẹp,đầy đủ, 
đúngyêu  
cầu (font  
chữ, cỡ  
chữ,  giãn 
dòng), 
logic.  
Hình vẽ, 
bảng biểu 
sử dụng 
trong bài 
tập rõ ràng,  
khoa học. 
Ghi chú, 
giải thích cụ 
thể, hợp lý. 

25% 
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Nội dung 
bài  tập 

Không 
có bài 

tập 

Nội dung bài 
tập không đầy 
đủ, một số 
không đúng 
theo yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Nội dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu 
cầu nhiệm vụ 
nhưng 
chưahợp lý. 
Còn một số 
sai sót trong 
tính toán. 

Nội dung bài 
tậpđầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Tính toán 
đúng, rõ ràng. 

Nội dung 
bài tập đầy 
đủ, hợp lý, 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 
Tính toán 
logic, chi 
tiết và rõ 
ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

25% 

9.3 Rubric 3: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí                   
đánhgiá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn
g 
số 

MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Nộidungbáo 
cáo 

Không  có  
nội dung 
hoặc nội 

dungkhông 
phù hợp 
với yêu 

cầu 

Nội dung 
phùhợp  
yêu cầu, 
hình ảnh 
và  giải 

thích chưa 
rõ ràng 

Nội dung 
phù hợp với 
yêu cầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ  
ràng, đẹp. 

Nội dung 
phù hợp với 
yêucầu. Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 
hiểu. Hình 
ảnh minh 
họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 

Nội dung 
phù hợp với 
yêucầu.  Sử 
dụng thuật 
ngữ đơn 
giản, dễ 

hiểu.  Hình 
ảnh minh 

họa rõ ràng, 
đẹp, phong 
phú. Có sử 
dụng video 
và giải thích 
cụ thể hiểu 

biết trên 
video. 

50% 

Trình bày 
slide 

Slide trình 
bày quá sơ 
sài, không 

đủ số 
lượng theo 
quy định 

Slide trình 
bày với 
sốlượng 
phù hợp, 

sử dụng từ 
ngữ và 

hình ảnh 
rõràng 

Slide trình 
bày với bố 
cục logic, 
rõ ràng, 

gồm 3 phần 
(introductio
n,body and 
conclusion) 

Slide trình 
bày với bố 
cụclogic, rõ 
ràng,  gồm 3 

phần,  thể 
hiện sự 

thành thạo 
trong trình 

bày 

Slide trình 
bày với bố 

cục logic, rõ 
ràng, gồm 3 
phần. Thuật 
ngữ sử dụng 
đơn giản dễ 

hiểu.Thể 
hiện sự 

25% 
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thành thạo 
trong trình 

bày và ngôn 
ngữ. 

Thuyết 
trình 

Trình bày 
không 

logic, vượt 
quá thời 
gian quy 
định. Sử 

dụng thuật 
ngữ không 
đúng, phát 
âm không 
rõ, giọng 
nói nhỏ. 
Người 
nghe 

không 
hiểu. 

Bài trình 
bày đầy 

đủ. Giọng 
nói nhỏ, 
phát âm 

còn một số 
từ không 

rõ, sử 
dụng thuật 
ngữ phức 
chưacótươ
ng tác với 

người 
nghe khi 
trình bày. 

Phần trình 
bày có bố 
cục 3 phần 

rõ ràng. 
Giọng nói 

vừa phải, rõ 
ràng, dễ 

nghe, thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định, 

thỉnh 
thoảng có 
tương tác 
với người 

nghe. 
Người nghe 
có thể hiểu 
và kịp theo 

dõi nội 
dung trình 

bày 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn, dễ hiểu. 
Sử dụng các 

thuật ngữ 
đơn giản, dễ 
hiểu. Bố cục 

rõ ràng. 
Giọng nói rõ 

ràng, lưu 
loát. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 
Tương tác 

tốt với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu được 
nội dung 
trình bày. 

Phần trình 
bày ngắn 

gọn. Bố cục 
rõ ràng. 

Giọng nói rõ 
ràng, lưu 

loát. Thu hút 
sự chú ý của 
người nghe, 
tương tác tốt 

với người 
nghe. Người 
nghe có thể 
hiểu và theo 
kịp tất cả nội 

dung trình 
bày. Thời 
gian trình 
bày đúng 
quy định. 

25% 

9.4. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): 
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. 
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(84) Học phần: Chuyên đề tổ chức thi công (0,2) 
 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: E28008 
1.2. Tên học phần: Chuyên đề tổ chức thi 
công 

1.3. Ký hiệu học phần: 
1.4. Tên tiếng Anh: Thematic of 
construction organization 

1.5. Số tín chỉ: 02  

1.6. Phân bố thời gian  

- Lý thuyết: 0 tiết  
- Thực hành: 60 tiết  
- Tự học:  120 tiết  

1.7. Giảng viên phụ trách học phần  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Vũ Thanh Phong 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:  

1.8. Điều kiện tham gia học phần  
- Học phần tiên quyết: Không có 

- Học phần học trước: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

2. Mục tiêu học phần 
2.1. Mục tiêu chung 
 Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng để tính toán và vẽ mặt 
bằng bố trí công trường và bản tiến độ thi công 
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể 
2.2.1. Về kiến thức 
2.2.1.1 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về tổ chức thi công 
2.2.1.2 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức về tiến độ thi công, sử dụng phần 
mềm MS Project để lập tiến độ thi công 
2.2.1.3 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức về tính toán và bố trí mặt bằng thi 
công công trường 
2.2.2. Về kỹ năng 
2.2.2.1 Nâng cao khả năng sử dụng phần mềm MS Project của SV trong tổ chức thi công 
công trình 
2.2.2.2 Nâng cao kỹ năng tính toán và vẽ mặt bằng thi công  
2.2.3. Về thái độ 

 Rèn luyện cho sinh viên thái độ tự chủ trong việc học tập, làm việc và nghiên cứu 
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 Rèn luyện có sinh viên tính tự giác 
3. Chuẩn đầu ra của học phần “Chuyên đề tổ chức thi công” 

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

CĐR HP Nội dung CĐR học phần (CLO) 

Kiến thức 
CLO1 Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về tổ chức thi công để 

thực hiện chuyên đề. Sinh viên hiểu được các  yêu cầu cần thực hiện. 

Kỹ năng 

CLO2 Sinh viên sử dụng được phần mềm MS Project để lập và tổ chức quá trình 
thi công một cách chính xác và khoa học 

CLO3 Sinh viên tính toán và bố trí được các yếu tố trên bản vẽ mặt bằng thi công 
công trình 

Thái độ 
CLO4 Học tập siêng năng, cẩn thận trong tính toán, có trách nhiệm với công việc 

được giao. 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLO) 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  
I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 
R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 

đầu,có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 
 M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 
A (Assessed) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 

thập minh chứng để đánh giá CĐR chương trình đào tạo. 
Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1    I     I        

CLO2    R     R  I I     

CLO3    R     R  R R   R R 

CLO4               R R 

Tổng 
hợp 
HP 

   R     R  R R   R R 

5. Đánh giá học phần 
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a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá học phần 
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên ở học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Trọng 
số 

Bài 
đánh 
giá 

Trọng 
số con 

Rubric 
(đánh 
dấu X 

nếu có) 

Liên quan 
đến CĐR nào 

ở bảng 4.1 

Hướng dẫn 
phương pháp 

đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Có mặt 
thường 
xuyên dầy đủ 
các buổi 
kiểm tra 
đánh giá 

5%     
Điểm danh khi 
nộp bài  

Kiến thức 
tổng hợp về 
tổ chức thi 
công, lập kế 
hoạch thi 
công, cách 
bố trí các 
hạng mục 
phụ trợ trên 
công trường 

95% 

Bảng vẽ 
và bảng 
thuyết 
minh về 
bảng 
tiến độ 
thi công 
Bảng vẽ 
và bảng 
thuyết 
minh về 
mặt 
bằng thi 
công 

  PLO 04 
Chấm bảng 
thuyết minh 
và bản vẽ 

b. Chính sách đối với học phần 
Học phần được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và phù hợp. Người dạy và người học 
nghiêm chỉnh tuân theo nội dung của đề cương chi tiết để đạt chuẩn đầu ra của học phần. 
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần 

Tuần
/buổi 

Các nội dung cơ bản 
của bài học 

Số tiết 
(LT/ 
TH/ 
TT) 

CĐR 
của bài 

học 
(chươn
g)/ chủ 

để 

Liên 
quan 
đến 

CĐR 
nào ở 
bảng 
4.1 

Phươn
g pháp 
giảng 
dạy 
đạt 

CĐR 

Hoạt 
động 
học 
của 

SV(*) 

Tên bài 
đánh 
giá 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tuần 
1 
/buổi 
1 

1. Vấn đề 1 Các 
vấn đề chung của 
HP 

2. 1.1 Mục tiêu, 
ý nghĩa chuyên đề 

3. 1.2 Nội dung 
chuyên đề 

4. 1.3 Nội quy 
khi thực hiện chuyên 
đề 

5. 1.4 Thời gian 
thực hiện 

6. 1.5 Phương 
pháp thực hiện 
chuyên đề 

7. 1.6 Các yêu 
cầu cần đạt khi thực 
hiện chuyên đề 

2LT+ 
24TH 
 

CLO 01 PLO04 

Hướng 
dẫn SV 
nội 
dung 
của 
chuyên 
đề, các 
yêu cầu 
càn đạt 
được 

Ghi 
chép, 
hỏi các 
thắc 
mắc, 
thực 
hiện 
chuyên 
đề 

 

Tuần 
2 

Vấn đề 2Bảng tiến 
độ thi công 
2.1 Ý nghĩa, nôi dung 
bảng tiến độ thi công 
2.2 Cách lập tiến độ 
thi công 

30TH CLO 02 PLO04 

Đọc, 
kiểm 
tra kết 
quả 
thực 
hiện 
của SV 

Chỉnh 
sửa 
thuyết 
minh 
và bảng 
vẽ bảng 
tiến 
độ(nếu 
cần ). 
Thực 
hiện 
thuyết 
minh 
và bản 
vẽ mặt 
bằng 
thi 
công  

 

Tuần 
3 

Vấn đề 3 Bản vẽ 
mặt bằng thi công 
2.1 Ý nghĩa, nôi dung 

30TH CLO 03 PLO04 
Đọc, 
kiểm 
tra kết 

Chỉnh 
sửa 
thuyết 
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mặt bằng thi công 
2.2 Cách lập mặt 
bằng thi công 

quả 
thực 
hiện 
của SV 

minh 
và bản 
vẽ mặt 
bằng 
thi 
công 
(nếu 
cần ).  
In và 
nộp kết 
quả cho 
giảng 
viê 

Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

xuất bản 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Phạm Thị Trang 2017 
Thiết kế tổ chức thi công 

xây dựng 
Xây dựng 

2 Vũ Thanh Phong 2020 Bài giảng tổ chức thi công  

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Lê Hồng Thái 2015 
Câu hỏi và bài tập tổ chức 

thi công xây dựng Xây dựng 

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 

8. Cách lập tiến độ 
thi công bằng project 
dành riêng cho dân thi 
công xây dựng 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp
_gf59X3G4 

15/11/2020 

2 

9. Microsoft 
Project 2016 | #02 Lập 
kế hoạch chi tiết đầu 
tiên sử dụng MS Project 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U0
e4g3Il--c 

15/11/2020 

8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần 
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TT Tên giảng đường, 

Phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
cơ sở thực hành 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số 
lượng  

1 Phòng học Máy chiếu, bảng  1  

9. Holistic Rubric đánh giá làm viện nhóm qua bài tập lớn (dự án) 

4 điểm 3 điểm 2 điểm 1 điểm 
1. Dự án được thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên. 
2. Khối lượng công 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ đồng đều 
giữa các thành viên. 
3. Vai trò lãnh đạo 
được đảm nhận bởi 
mỗi thành viên cho 
các nhiệm vụ khác 
nhau là rõ ràng. 
4. Biên bản các cuộc 
họp luôn được ghi 
lại và sự đóng góp 
của mỗi thành viên 
được xác định. 

1. Dự án được thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên 
2. Khối lượng công 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ đồng đều 
giữa các thành viên 
3. Vai trò lãnh đạo 
được đảm nhận bởi 
mỗi thành viên cho 
các nhiệm vụ khác 
nhau không rõ ràng. 
4. Biên bản các cuộc 
họp thường được 
ghi lại và sự đóng 
góp của mỗi thành 
viên được xác định. 

1. Dự án được thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên. 
2. Khối lượng công 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ không đồng 
đều giữa các thành 
viên hoặc ít nhất 
một thành viên được 
giao cho những 
nhiệm vụ đơn giản 
như viết báo cáo. 
3. Biên bảncác cuộc 
họp thường được 
ghi lại và sự đóng 
góp của mỗi thành 
viên không được 
xác định. 

1. Dự án được thực 
hiện bởi hơn 2 thành 
viên. 
2. Khối lượng công 
việc và các nhiệm 
vụ liên quan được 
phân bổ không đồng 
đều giữa các thành 
viên hoặc ít nhất 
một thành viên được 
giao cho những 
nhiệm vụ đơn giản 
như viết báo cáo 
3. Biên bản các cuộc 
họp hiếm khi được 
ghi lại và các nổ lực 
đóng góp dàn trải. 
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