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1. Kỹ thuật công nghiệp Điện tử - Tin học 

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo  cử nhân ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp có năng lực       

Chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành Điện tử- Tin học, Năng lực  sư phạm ở  trình 

độ Đại học, có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nước, có sức  khỏe tốt, sẵn sàng thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục, dạy học ở trường PT, các   cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp, 

hoặc làm việc trong các cơ sở sản xuất.    

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1 Về kiến thức 

- Hiểu biết cơ bản về nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối của  

Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ chí Minh; 

- Có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ xây  

dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

- Có kiến thức về khoa học tự nhiên làm cơ sở lĩnh hội kiến thức chuyên môn kỹ  

thuật, thực hành kỹ thuật và tự nghiên cứu để học lên ở trình độ cao hơn; 

- Có hiểu biết cơ bản về Cơ khí, cơ khí động lực, Công nghệ chế tạo cơ khí và  
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hiểu biết sâu chuyên môn Điện tử - Tin học, vận dụng được trong dạy học trong 

các trường THPT và cơ sở dạy nghề; 

- Có kiến thức chung về cơ sở kỹ thuật lập trình, kiến trúc máy tính, mạng máy  

tính, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, tin học ứng dụng tương đương trình độ B++, 

khai thác được một số phần mềm ứng dụng: Violet, Photoshop….; 

- Có kiến thức cơ bản về mạch điện tử, vi xử lý, kỹ thuật tương tự và điều khiển  

PLC; 

- Đạt trình độ tiếng Anh chuẩn B1 (theo khung Châu Âu); 

- Có kiến thức cơ bản về Sư phạm: Tâm lý học; Giáo dục học; Phương pháp  

giảng dạy chuyên ngành… để giải quyết những nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục 

học sinh đạt được hiệu quả ở THPT và cơ sở dạy nghề;  

1.2  Về kĩ năng 

- Lập được  kế hoạch giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp, Đoàn, Đội và kế  

hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành thuộc chuyên ngành điện tử - tin học; 

- Có khả năng tổ chức dạy học môn Công nghệ, điện tử - tin học ở trường THPT  

và các cơ sở dạy nghề; 

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo dụng cụ, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và lắp  

ráp được một số thiết bị thông dụng trong sản xuất và đời sống sinh hoạt: Điện  

Điện tử, máy tính….; 

- Vận dụng được kiến thức công nghệ thông tin, truyền thông vào quá trình giảng  

dạy trong các trường THPT và cơ sở dạy nghề; 

- Có khả năng bảo trì, quản lý hệ thống máy tính; Có khả năng thiết kế, vận hành  

các hệ thống điều khiển điện tử các thiết bị kỹ thuật. 

1.3  Về thái độ 

- Có phẩm chất chính trị tốt, ý thức trách nhiệm công dân, có lý tưởng và đạo 

đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật  và tác phong công nghiệp; 

- Có khả năng hợp tác, làm việc hiệu quả, có ý thức và trách nhiệm thực hiện 

tốt mối quan hệ Gia đình – Nhà trường – Xã hội trong việc giáo dục học sinh 

THPT; 

- Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết 

công việc độc lập; tự hoàn thiện năng lực nghề nghiệp người giáo viên kỹ thuật. 

1.4   Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

-Có khả năng giải quyết các tình huống mới phát sinh trong hoaṭ đôṇg nghề 

nghiêp̣; 
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-Có khả năng tư ̣taọ viêc̣ làm, quản lý công viêc̣, tư ̣chiụ trách nhiêṃ trong hoaṭ 

đôṇg nghề nghiêp̣, trong hoaṭ đôṇg quản lý; 

- Có ý thức trách nhiêṃ trong hoaṭ đôṇg chuyên môn và các hoaṭ đôṇg xa ̃hôị 

khác; 

-Thể hiêṇ đươc̣ tính trách nhiêṃ trong công viêc̣ và trong hoaṭ đôṇg xa ̃ hôị, 

trên cơ sở tôn troṇg nôị quy làm viêc̣ của cơ quan và các điều luâṭ luâṭ pháp quy 

điṇh. 

1.5.  Vị trí, khả năng công tác, khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi 

tốt nghiệp 

- Các trường Trung học phổ thông; 

- Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề; 

- Dạy kiến thức chuyên môn về: Điện tử, tin trong  các cơ sở dạy nghề; 

- Có khả năng làm việc độc lập; chủ động giải quyết công việc sáng tạo trong 

giảng dạy và giáo dục học sinh; 

- Có khả năng tự nghiên cứu để hoàn thiện chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Có khả năng học tập sau đại học, nâng cao trình  độ. 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4  năm 

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA 

130 tín chỉ (Không kể Giáo dục thể chất: 3 tín chỉ, Quốc phòng – An ninh: 8 

tín chỉ; Kĩ năng mềm: 4 tín chỉ). Trong đó: 

 

KHỐI KIẾN THỨC SỐ TÍN CHỈ 

I Kiến thức giáo dục đại cương 46 

1.1. Lý luận chính trị, xã hội, nhân văn 18 

1.2.Ngoại ngữ 7 

1.3.Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường 21 

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 84 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành 30 

+ Bắt buộc 

+ Tự chọn  

25 

5 

2.2. Kiến thức chuyên ngành 44 

+ Bắt buộc 29 

+ Tự chọn 15 
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2.3. Thực tập nghề nghiệp 5 

2.4.  Đồ án/khóa luận tốt nghiệp 5 

Tổng khối lượng 130 

 

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Người tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

- Đào tạo chính quy, tập trung; Áp dụng Quy chế  đào tạo đại học và cao 

đẳng  (Ban hành theo Quyết định số Số: 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Sinh viên sẽ tích lũy đủ số tín chỉ 

cho các học phần từ các khối kiến thức: 

 + Kiến thức giáo dục đại cương 

 + Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

-  Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp khi tích luỹ đủ 

130 tín chỉ và các chứng chỉ về Giáo dục thể chất, Quốc phòng – An ninh; các 

chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học, kĩ năng mềm và chuẩn đầu ra 

chuyên ngành theo quy định của Nhà trường. 

6. THANG ĐIỂM: Thang điểm 10 

7. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

Số 

TT 

Mã học 
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I. Kiến thức giáo dục đại cương         

1.1. Lý luận chính trị, xã hội, nhân văn         

1 
911150 Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mac-Lênin 1 
2 2  45   67,5  

2 
911151 Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mac-Lênin 2 
3 3  67.5   102  

.3 912501 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  45   67.5  

4 911407 Đường lối Cách mạng của Đảng 3 3  67.5   102  
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cộng Sản Việt Nam 

5 911601 Pháp luật đại cương 2 2  45   67.5  

6 
711105 Phương pháp nghiên cứu khoa 

học giáo dục 
2 2  45   67.5  

7 711108 Logic học 2 2  45   67.5  

8 711212 Giao tiếp 2 2  5   67.5  

 Tổng số 18 18       

1.2. Ngoại ngữ         

9 151125 Tiếng Anh 1 – B1 2 2  45   67.5  

10 151126 Tiếng Anh 2 – B1 3 3  67.5   102  

11 151127 Tiếng Anh 3 – B1 2 2  45   67.5  

Tổng 7 7       

1.3. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công 

nghệ - Môi trường 
        

12 211056 Tin học đại cương 1* 1*   30  15  

13 111106 Toán cao cấp 1 2 2  45   67.5  

14 111108 Toán cao cấp 2 2 2  45   67.5  

15 111109 Toán cao cấp 3 2 2  45   67.5  

16 111010 Xác suất thống kê 2 2  45   68  

17 
131001 

Hoá học đại cương 
1.5+

0.5* 

1.5+

0.5* 
 33.5 15  58  

18 121201 Vật lý đại cương 1  3 3  67,5   102  

19 121102 Vật lý đại cương 2 2+1* 2+1*  45 30  82.5  

20 931100 Đại cương kinh tế và môi trường 2 2  45   67.5  

21 411200 Vật liệu học đại cương 2 2  45   67.5  

 Tổng 21        

1.4. Giáo dục thể chất, quốc phòng, an ninh         

22 921114 Giáo dục thể chất 3* 3*   90  45  

23 
921300 Giáo dục QP-AN 

5+3* 5+3*  112. 90  
187.

5 
 

 Tổng  11        

1.5. Kĩ năng mềm         

24 

711166 Kĩ năng mềm 1: Phát triển cá 

nhân, sự nghiệp và phương pháp 

học tập ở đại học 

1 1  22.5   34  

25 
711167 Kĩ năng mềm 2: Giao tiếp bằng 

văn bản và giao tiếp công sở 
1 1  22.5   34  

26 
711168 Kĩ năng mềm 3: Điều hành cuộc 

họp và làm việc đồng đội 
1 1  22.5   34  
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27 
711169 Kĩ năng mềm 4: Tổ chức sự kiện 

và xin việc làm 
1 1  22.5   34  

 Tỏng  4        

Cộng:46 TC tín chỉ (không kể 11 tín chỉ GDTC QPAN và 4 Tín chỉ KNM; ) 

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (chuyên 

ngành…….) 
        

2.1. Kiến thức cơ sở ngành         

28 711509 Tâm lý học 3 3  67.5   102  

29 711158 Giáo dục học 3 3  67.5   102  

30 711257 PPDHCN&KNDH 3 3  67.5   102  

31  Công nghệ giáo dục 2 2  45   67.5  

32 711163 PP dạy học công nghệ 3 3  67.5   102  

33 711258 Động cơ đốt trong và ứng dụng 3 3  67.5   102  

34 141403 Hình họa và vẽ kỹ thuật 3 3  67.5   102  

35 411134 Thực hành CAD 2D 1* 1*   30  15  

36 411832 Công nghệ Cắt gọt kim loại 2 2  45   67.5  

37 141421 Cơ học ứng dụng 2 2  45   67.5  

Sinh viên có thể lựa chọn 4 trong 10 tín chỉ lựa chọn bắt buộc sau 

38 
711731 Tổ chức , quản lý QTDH& 

PTCTGD 
3  2 67.5   102  

39 
711507 Quản lý nhà nước và quản lý 

ngành GDĐT 
2  2 45   67.5  

40  Các lý thuyết học tập 2  2 45   67.5  

41  Công nghệ  dạy học 2  2 45   67.5  

42  Giáo dục hướng nghiệp 2  2 45   67.5  

 Tổng  25 + 5 tín chỉ bắt buộc tự chọn = 30 TC 

2.2. Kiến thức chuyên ngành         

43 371100 Lý thuyết mạch 1 3 3  67.5   102  

44 341101 Kỹ thuật số 2+1* 2+1*  45 30  82.5  

45 371103 Kỹ thuật đo lường cảm biến 3+1* 3+1*  67.5 30  117  

46 321213 Kỹ thuật tương tự 2+1* 2+1*  45 30  82.5  

47 341119 Kỹ thuật vi xử lý 3+1* 3+1*  67.5 30  117  

48 321332 ĐAMH chuyên ngành điện tử 1 1* 1*   30  15  

49 341100 Điện tử cơ bản 2+1* 2+1*  45 30  82.5  

50 
341165 

Máy tính và mạng máy tính 
2.5+

0.5* 

2.5+

0.5* 
 56 15  85.2  

51 341128 Bảo trì thiết bị điện tử 3* 3*   90  45  

52 321340 Đồ án chuyên ngành điện tủ 2 2* 2*   60  30  

Sinh viên có thể chọn 15 trong số 32 tín chỉ lựa chọn bắt buộc sau 
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53 
341193 

Lập trình c ứng dụng 2+1*  
2+

1* 
45 30  82.5  

54 

331164 

Điều khiển với PLC 3+1*  

2.

5+

1.

5* 

78 45  117  

55 351126 Xử lý tín hiệu và lọc số 3  3 67.5   102  

56 351106 Thông tin số 3  3 67.5   102  

57 371132 Hệ thống nhúng 2  3 67.5   102  

58 371101 Lý thuyết mạch 2 2  2 45   67.5  

59 
341170 

Lập trình điều khiển hệ thống 2+1*  
2+

1* 
45 30  82.5  

60 371102 Lý thuyết điều khiển tự động 4  4 90   135  

61 351140 Kỹ thuật tương  tự 2 2  2 45   67.5  

62 341133 Thiết bị đầu cuối 2  2 45   67.5  

63 341157 Kỹ thuật xung số 3  3 67.5   102  

 Tổng số 
29 TC bắt buộc + 15 Tín chỉ  tự chọn bắt buộc = 44 

TC 

64 711164 Kiến tập sư phạm 2*        

65 711561 Thực tập sư phạm  3*     150 75 64 

66 711160 Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp 5*     150 75  

Cộng10  tín chỉ (Bắt buộc10. tín chỉ; Tự chọn 0  tín chỉ) 

Tổng cộng: 130 tín chỉ (Bắt buộc 110  tín chỉ; Tự chọn: 20  tín chỉ); Số tín chỉ thực hành  24 ; thực 

tập/ 5; đồ án/khóa luận: 5 

Ghi chú:  * là các TC/HP thực tập/ thực hành/ thí nghiệm 

8. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

8.1. Hướng dẫn chung 

Chương trình Đại học đào tạo Giáo viên KTCN là tài liệu dùng để tổ chức và quản lý 

quá trình đào tạo Giáo viên KTCN tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, khi 

sử dụng cần lưu ý các điểm sau: 

1. Chương trình khung được thiết kế theo kiểu đơn ngành (Single Major ): Giáo viên 

KTCN cho các trường phổ thông, các cơ sở hướng nghiệp và dạy nghề;  

2. Các khối kiến thức được thiết kế trong chương trình đào tạo do các khoa bộ môn 

trong trường chịu trách nhiệm phối hợp đào tạo. Phần giáo dục đại cương chủ yếu do 

khoa khoa học Cơ bản, khoa lí luận chính trị, khoa Sư phạm Kỹ thuật, khoa Ngoại ngữ, 

Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng. Phần giáo dục chuyên nghiệp chủ yếu do khoa 

Sư phạm kỹ thuật,  khoa Công nghệ thông tin, khoa Điện- Điện tử; khoa Cơ khí và Cơ 
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khí động lực thực hiện. Phần thực tập Sư phạm ở trường phổ thông do khoa Sư phạm kết 

hợp với các trường Phổ thông thực hiện.  

3. Khi thực hiện chương trình  này, các đơn vị liên quan trong trường cần phải biên 

soạn thành các đề cương chi tiết của môn học và các tài liệu giảng dạy, giáo trình kèm 

theo để thực hiện. 

4. Yêu cầu giáo viên các khoa được phân công giảng dạy cần bám sát mục tiêu và 

thực tế giáo dục phổ thông, thực tế hướng nghiệp và dạy nghề để giảng dạy, nhất là phân 

phối chương trình môn Công nghệ , phân phối chương trình môn tin, nội dung phần điện 

tử và sách giáo khoa. Khi dạy cần lấy ví dụ liên hệ phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, chuyên 

môn và ngành đào tạo Giáo viên kỹ thuật. 

5. Một số học phần có thực hành giáo viên cần chú trọng các điều kiện cho việc thí 

nghiệm, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, xây dựng hệ thống bài tập thực hành phù hợp, 

đặc biệt chuẩn bị đầy đủ các điều kiện: vật tư, thiết bị ,dụng cụ, máy móc, nhà xưởng, ... 

cho dạy học để hình thành các kỹ năng thực hành cần thiết cho sinh  viên theo yêu cầu 

giảng dạy ở trường phổ thông, cơ sở dạy nghề.  

6. Các học phần chuyên ngành sâu để tạo điều kiện cho cho sinh viên có cơ hội tìm 

việc làm. Các khoa có liên quan cần tạo điều kiện cho sinh viên được học theo nhu cầu 

trên cơ sở có xem xét đến tính khả thi của chương trình.   

 7. Chương trình được thiết kế theo hướng tinh giản, thiết thực, phù hợp với thực tiễn 

Giáo dục môn Công nghệ phổ thông và các cơ sở dạy nghề về chuyên môn Điện tử - tin 

học. Khi giảng dạy giáo viên cần phát huy tính tích cực của sinh viên: tự học, tự nghiên 

cứu tài liệu, thực hành, thảo luận, báo cáo … định hướng theo năng lực nghề nghiệp của 

các em khi tốt nghiệp ra trường.   

8. Khi kiểm tra và đánh giá kết quả học của sinh viên phải tuân thủ theo đúng qui chế 

Ban hành theo Quyết định số: 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và những điều đã được cụ thể hoá cho phù hợp với 

trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên. 

8.2 Hướng dẫn về trình tự bố trí các học phần cho kế hoạch theo học kỳ 

 

TT Tên học phần 
Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

 

Kiến thức giáo dục đại cương 

1.1 Khối kiến thức chung 

 

46 

18         

1 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lê Nin 1 2 2        
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TT Tên học phần 
Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lê Nin 2 3  3       

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2     2    

4 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

Sản Việt Nam 3   3      

5 Pháp luật đại cương 2 2        

6 Phương pháp nghiên cứu KHGD 2       2  

7 Logic học 2 2        

8 Giao tiếp 2 2        

9 Tiếng  Anh 1- B1 2 2        

10 Tiếng  Anh 2- B1 3  3       

11 Tiếng  Anh 3- B1 2   2      

12 Giáo dục thể chất 1 1 1        

13 Giáo dục thể chất 2 1  1       

14 Giáo dục thể chất 3 1   1      

15 Giáo dục an ninh quốc phòng 5+3*  5+3*       

 

 

1.2 Khối kiến thức toán và khoa học tự 

nhiên 

21         

16 Tin học đại  cương 1* 1*        

17 Toán cao cấp 1  2 2        

18 Toán cao cấp 2 2  2       

19 Toán cao cấp 3 2    2     

20 Xác xuất thống kê 2    2     

21 

H óa học đại cương 1.5+ 

0,5* 

1.5+ 

0,5*        

22 Vật lý đại cương 1 3   3      

23 Vật lý đại cương 2 2+1*   2+1*      

24 Đại cương về kinh tế và môi trường 2 2        

25 Vật liệu học đại cương 2   2      

26 Kỹ năng mềm 1 1 1        

27 Kỹ năng mềm 2 1   1      

28 Kỹ năng mềm 3 1     1    

29 Kỹ năng mềm 4 1       1  
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TT Tên học phần 
Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II 

 

Khối kiến thức GD chuyên nghiệp 

2.1 Kiến thức cơ sở ngành 

 

84 

30 

         

30 Tâm lý học 3    3     

31 Giáo dục học  3     3    

32 

PPDH chuyên nghành và kỹ năng dạy 

học 3     3    

33 Công nghệ dạy học  2     2    

34 Phương pháp dạy học Công nghệ 3      3   

35 Động cơ đốt trong và ứng dụng 3     3    

36 HÌnh họa và vẽ kỹ thuật  3  3       

37 Thực hành CAD 2D 1*     1*    

38 Công nghệ Cắt gọt kim loại 2      2   

39 Cơ học ứng dụng 2      2   

40 

Tự chọn bắt buộc 1. Chọn 1 trong 2 

1.Tổ chức quản lý quá trình DH & phát 

triển CTGD. 

2. Quản lý nhà nước và quản lý ngành 

(2TC) 

3 

      3  

41 

Tự chọn bắt  buộc 2:.Chọn 1 trong 2  

1.Quản lý nhà nước và quản lý ngành 

GD ĐT 

2.Công nghệ giáo dục ( 2TC) 

2 

      2  

 

 

2.2 Khối kiến thức chuyên ngành 

 

44 

         

42 Lý thuyết mạch 1 3    3     

43 
Kỹ thuật số 

2+ 

1*   2+1*      

44 Kỹ thuật đo lường cảm biến 3+1*    3+1*     

45 
Kỹ thuật tương tự 

2+ 

1*    

2+ 

1*     

46 Kỹ thuật Vi  xử lý 3+1*     3+1*    

47 Đồ án môn học chuyên ngành 1*      1*   
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TT Tên học phần 
Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

điện tử 1 

48 Điện tử cơ bản 2+1*   2+1*      

49 
Máy tính và mạng máy tính 

2,5+

0,5*       

2,5+

0,5*  

50 Bảo trì thiết bị điện tử 3*       3*  

51 Đồ án môn học chuyên ngành điện tử 2 2*       2*  

52 

Tự chọn 3. Chọn 1 trong 2 HP sau. 

1.Lập trình C ứng dụng 

2. Lập trình điều khiển hệ thống 

 

2+1* 

   2+1*     

53 

 Tự chọn 4: chọn 1 trong 2 HP sau 

1.Điều khiển với PLC 

2. Lý thuyết điều khiển tự  động 

3+1* 

     3+1*   

54 

Tự chọn 5. Chọn 1 trong hai HP sau 

1.Xử lý tín hiệu và lọc số 

2 Kỹ thuật xung số 3      3   

49 

Tự chọn 6. Chọn 1 trong 2 HP sau 

1.Thông tin số 

2. Kỹ thuật xung số 3       3  

51 

Tự chọn 7. chọn 1 trong 2 HP sau 

1.Hệ thống nhúng 

2. Kỹ thuật  tương tự 2 

3. Thiết bị đầu cuối 2      2   

 
2.3 Thực tập nghề nghiệp 

5 

         

55 Kiến tập sư phạm 2*      2*   

56 Thực tập sư phạm 3*        3* 

57 Khóa luận tốt nghiệp 5*        5* 

 

 

Tổng 

Lý thuyết 

Thực hành 

GDTC & QP 

Kỹ năng mềm 

141 

110 

30 

11 

4 

18 

16.5 

1.5* 

1 

1 

20 

17 

3* 

9 

 

20 

17 

3* 

1 

1 

 

20 

17 

3*. 

0 

 

 

18 

16 

2* 

0 

1 

19 

15 

4* 

0 

 

18 

12,5 

5,5* 

0 

1 

8 

0 

8* 

0 

0 
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9. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

 

TT Họ tên giảng viên 

Năm sinh 
Đơn vị 

(Ghi rõ 

khoa/bộ môn) 

Trình độ 

chuyên môn 

(Ghi rõ chuyên 

ngành đào tạo) 

Học phần/tín chỉ 

sẽ giảng dạy 
Nam Nữ 

1 Bùi Văn Hà  

 

Cao Xuân Sáng 

 

Trần An Bình  

 

Phạm Thị Nhuần 

 

1966 

Nam 

1980 

Nam 

1964 

Nam 

 

 

 

 

 

 

1976 

Nữ 

Khoa 

LLCT 

Khoa 

LLCT 

Khoa 

LLCT 

Khoa 

LLCT 

GVC. Ths 

 

Ths. 

 

Ths 

 

Ths 

Những nguyên lý 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác- Lenin 

1 

 

2 Bùi Văn Hà  

 

Cao Xuân Sáng 

 

Trần An Bình  

 

Phạm Thị Nhuần 

 

Nguyễn Thị Quê 

1966 

Nam 

1980 

Nam 

1964 

Nam 

 

 

 

 

 

 

1976 

Nữ 

1982 

Nữ 

Khoa 

LLCT 

Khoa 

LLCT 

 

Khoa 

LLCT 

Khoa 

LLCT 

Khoa 

LLCT 

GVC. Ths 

 

Ths. 

 

Ths 

 

Ths 

 

 

Ths 

Những nguyên lý 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác- Lenin 

2 

 

3 Nguyễn Trường Cảnh 

 

Nguyễn Thị Ánh 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 

Nguyễn Thị Lệ Hương 

 

Hoàng Thị Giang 

1974 

Nam 

 

 

1986 

Nữ 

1981 

Nữ 

1977 

Nữ 

1988 

Nữ 

Khoa 

LLCT 

Khoa 

LLCT 

Khoa 

LLCT 

Khoa 

LLCT 

Khoa 

LLCT 

TS 

 

ThS 

 

ThS 

 

ThS 

 

ThS 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

 

4 Lê Cao Vinh 

 

Lê Đình Dương 

1980 

Nam 

1981 

 

 

 

Khoa 

LLCT 

Khoa 

ThS 

 

ThS 

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt 
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Lê Thị Thúy 

 

Đỗ Thị Thanh Huyền 

Nam  

1986 

Nữ 

1985 

Nữ 

LLCT 

Khoa 

LLCT 

 

ThS 

 

ThS 

Nam 

 

5 Nguyễn Trường Cảnh 

 

Lê Thị Hòa 

 

Nguyễn Thị Ánh 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 

Nguyễn Thị Lệ Hương 

1974 

Nam 

 

 

1984 

Nữ 

1986 

Nữ 

1981 

Nữ 

1977 

Nữ 

Khoa 

LLCT 

Khoa 

LLCT 

Khoa 

LLCT 

Khoa 

LLCT 

Khoa 

LLCT 

TS 

 

ThS 

 

ThS 

 

ThS 

 

ThS 

Pháp luật đại 

cương 

 

6 Nguyễn Hữu Hợp 

 

Nguyễn Thị Duyên 

1978 

Nam 

 

 

1985 

Nữ 

Khoa 

SPKT 

Khoa 

SPKT 

Ths. GDH 

 

Ths. GDH 

Phương pháp 

NCKH Giáo dục 

 

7 Nguyễn Thị Liễu  

 

Lê Ngọc Phương 

 

 

1977 

Nam 

1985 

Nữ 

Khoa 

SPKT 

Khoa 

SPKT 

 

Ths.GDH 

 

Ths. TL 
Logic học 

 

8 Nguyễn Hữu Hợp 

 

Nguyễn Thị Duyên 

 

Trần Mai Duyên 

1978 

Nam 

 

 

 

1985 

Nữ 

1977 

Nữ 

Khoa 

SPKT 

Khoa 

SPKT 

Khoa 

SPKT 

Ths GDH 

 

Ths. GDH 

 

 

Ths. GDH 

Giao tiếp 

 

9 Hoàng Thị Binh 

 

Đặng Thị Hương Thảo 

 

Nguyễn Thị Năm 

 

Nguyễn Năng Tuấn 

 

Lê Thị Minh Phương 

 

 

 

 

 

 

1970 

Nam 

1965 

Nữ 

1979 

Nữ 

1984 

Nữ 

 

 

1982 

Khoa NN 

 

Khoa NN 

 

Khoa NN 

 

 

 

Khoa NN 

Ths. PPGD 

tiếng Anh 

Ths. PPGD 

tiếng Anh 

Ths. PPGD 

tiếng Anh 

 

 

Ths. PPGD 

Tiếng Anh 1- B1 
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Nữ 

 

tiếng Anh 

 

10 Đỗ Phúc Hường 

 

 

Đặng Thị Loan 

 

Nguyễn Thị Hiền  

 

Nguyễn Thị Duyên 

 

Phạm Ngọc Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977 

Nam 

1981 

Nữ 

 

1978 

Nữ 

1982 

Nữ 

1986 

Nữ 

 

 

 

Khoa NN 

 

 

Khoa NN 

 

Khoa NN 

 

Khoa NN 

 

Khoa NN 

TS. PPGD 

tiếng Anh và 

Ngôn ngữ 

Ths. PPGD 

tiếng Anh 

Ths. PPGD 

tiếng Anh 

Ths. PPGD 

tiếng Anh 

Ths. PPGD 

tiếng Anh 

 

Tiếng Anh 2- B1 

 

11 Hoàng Thị Binh 

 

Đặng thị hương Thảo 

 

Nguyễn Thị Năm 

 

Nguyễn Năng Tuấn 

 

Lê Thị Minh Phương 

 

Nguyễn Đình Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

1970 

Nam 

 

 

1978 

Nam 

1965 

Nữ 

1979 

Nữ 

1984 

Nữ 

 

 

1982 

Nữ 

Khoa NN 

 

Khoa NN 

 

Khoa NN 

 

Khoa NN 

 

Khoa NN 

 

 

Khoa NN 

Ths. PPGD 

tiếng Anh 

tiếng Anh 

Ths. PPGD 

tiếng Anh 

 

Ths. PPGD 

tiếng Anh 

Ths. PPGD 

tiếng Anh 

Ths. PPGD 

tiếng Anh 

 

Tiếng Anh 3- B1 

 

12 Phạm Quốc Hùng 

 

Trần Đỗ Thu Hà 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Huệ 

1983 

Nam 

 

 

1987 

Nữ 

 

1984 

Nữ 

Khoa 

CNTT 

Khoa 

CNTT 

 

 

Khoa 

CNTT 

Ths. CNTT 

 

 

Tin học đại cương 

 

13 Phan Viết Thư 

 

Nguyễn Hữu Tiến 

 

 

1949 

Nam 

1949 

Nam 

 

 

 

 

 

 

Khoa 

KHCB 

Khoa 

KHCB 

 

PGS.TS Toán 

 

GVC. TS 

 

 

Toán cao cấp 1 
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Nguyễn Hữu Trợ 

 

 

Trần Hồng Thái 

 

Đặng Thị Hồi 

1949 

Nam  

 

1978 

Nam 

 

 

 

 

 

 

1984 

Nữ 

 

Khoa 

KHCB 

 

Khoa 

KHCB 

Khoa 

KHCB 

 

 

Ts Toán 

 

 

Ths .Toán 

 

Ths. Toán 

 

14 

Phạm Thúc Tuyền 

 

Nguyễn Hữu Mộng 

 

 

Nguyễn Thị Loan 

 

Trần Ngọc Tuấn 

 

Đặng Thị Hồi 

1948 

Nam 

 

1947 

Nam 

 

 

 

1977 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

1982 

Nữ 

 

 

1984 

Nữ 

Khoa 

KHCB 

Khoa 

KHCB 

Khoa 

KHCB 

 

Khoa 

KHCB 

Khoa 

KHCB 

 

PGS.TS Toán 

 

TS Toán 

 

Ths Toán 

 

Ths Toán 

 

 

Ths Toán 

Toán cao cấp 2 

 

15 Phạm Phúc Tuyền 

 

Mai Văn Được 

 

Nguyễn Hữu Tiến 

 

Nguyễn Quang Chung 

 

Phan Viết Thư 

1948 

Nam 

1949 

Nam 

1949 

Nam 

1980 

Nam 

1949 

Nam 

 Khoa 

KHCB 

Khoa 

KHCB 

Khoa 

KHCB 

Khoa 

KHCB 

Khoa 

KHCB 

 

 

PGS.TS Toán 

 

TS Toán 

 

TS Toán 

 

Ths Toán 

 

PGS.TS Toán 

Toán cao cấp 3 

 

 

 

 

16 Mai Văn Được 

 

Phan Viết Thư 

 

Nguyễn Hữu Tiến 

 

Nguyễn Hữu Trợ 

1949 

Nam  

1949 

Nam 

1949 

Nam 

1949 

 Khoa 

KHCB 

Khoa 

KHCB 

Khoa 

KHCB 

 

TS Toán 

 

PGS.TS Toán 

 

TS Toán 

 

TS Toán 

Xác  xuất thống 

kê 

 



 

16 
 

 

Nguyễn Quang Chung 

Nam 

1980 

Nam 

Khoa 

KHCB 

Khoa 

KHCB 

 

 

 

 

Ths Toán 

17 Phạm Thị Kim Thanh 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 

 

 

1979 

Nam 

1984 

Nữ 

 Ths 

 

 

TS 

Hóa học đại 

cương 

 

18 

Đàm  Nhân Bá 

 

 

Phạm Thế Tân 

 

 

Nguyễn Huy Sinh 

 

 

Lê Bá Sơn 

 

Chu Văn Tuấn 

1978 

Nam 

 

1980 

Nam 

 

1950 

Nam  

 

1949 

Nam 

1978 

Nam 

 Khoa 

KHCB 

 

 

Khoa 

KHCB 

 

Khoa 

KHCB 

 

Khoa 

KHCB 

 

Khoa 

KHCB 

TS. Vật lý 

 

 

TS. Vật lý 

 

 

GS.TS 

 

 

PGS.TS 

 

 

TS. Vật lý 

Vật lý đại cương 

1 

 

19 Đàm  Nhân Bá 

 

 

Phạm Thế Tân 

 

 

Nguyễn Huy Sinh 

 

 

Lê Bá Sơn 

 

Chu Văn Tuấn 

 

 

Hoàng Thị Hiền 

1978 

Nam 

 

1980 

Nam 

 

1950 

Nam  

1949 

Nam 

1978 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985 

Khoa 

KHCB 

 

Khoa 

KHCB 

 

Khoa 

KHCB 

 

Khoa 

KHCB 

Khoa 

KHCB 

 

Khoa 

TS. Vật lý 

 

 

TS. Vật lý 

 

 

 

PGS.TS  

 

GS.TS 

 

TS. Vật lý 

 

 

 

Vật lý đại cương 

2 
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  Nữ KHCB Ths. Vật lý 

 

20 Nguyễn Quốc Tuấn 

 

Hoàng Minh Đức 

 

Hoàng Thị Hồng Đào 

1960 

Nam  

1980 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

1979 

Nữ 

 

Khoa KT 

 

Khoa KT 

 

Khoa KT 

Trưởng BM 

TS. Kinh tế 

 

Ths. Kinh  tế 

 

Ths. Kinh tế 

Đại cương kinh tế 

và môi trường 

 

21 Hoàng Văn Hán 

 

Phạm Thế Tân 

1983 

Nam 

1980 

Nam 

 Khoa 

KHCB 

Khoa 

KHCB 

ThS. Vật lý 

 

TS. Vật lý 

 Vật liệu hoc đại 

cương 

 

22 Bùi Quang Khải 

 

Vũ Thế Anh 

 

Đỗ Thị Vân Trang 

1972 

Nam 

1981 

Nam 

 

 

 

 

1978 

Nữ 

BM 

GDTC-QP 

 

BM 

GDTC-QP 

BM 

GDTC-QP 

Ths. GDTC 

 

 

Ths. GDTC 

 

Ths.GDTC 

Giáo dục thể chất 

 

23 Vũ Đình Đạo 

 

Nguyễn Anh Dũng 

1977 

Nam 

1980 

Nam 

     BM 

GDTC-QP 

    BM 

GDTC-QP 

Ths 

 

Đại học 

Giáo dục quốc 

phòng Anh ninh 

 

24 Nguyễn Thị Duyên 

 

 

Nguyễn Thị Liễu 

 

Trần Mai Duyên 

 

Phan Thị Thanh Cảnh 

 

 1985 

Nữ 

1985 

Nữ 

1977 

Nữ 

1983 

Nữ 

SPKT 

 

SPKT 

 

SPKT 

 

KTCN 

 

 

Ths Giáo dục 

học 

 

Ths. Giáo dục 

học 

Ths. Giáo dục 

học 

Ths. Giáo dục 

học 

Kỹ năng mềm 1 

 

25 Nguyễn Hữu Hợp 

 

Nguyễn Thị Liễu 

 

Trần Mai Duyên 

 

Nam 

1978 

 

 

 

1985 

Nữ 

1977 

Nữ 

SPKT 

 

SPKT 

 

SPKT 

 

Ths. Giáo dục 

học 

 

Ths. Giáo dục 

học 

 

Kỹ năng mềm 2 
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Phan Thị Thanh Cảnh 

 

1983 

Nữ 

KTCN Ths. Giáo dục 

học 

26  Lê Ngọc Phương  

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 

Nguyễn Thị Cúc 

 

Lê Thị Thu Thủy 

1977 

Nam 

1985 

Nam 

 

 

 

 

 

1985 

Nữ 

1983 

Nữ  

SPKT 

 

KTCN 

 

KTCN 

 

SPKT 

Tâm lý học 

 

TS. Phương 

pháp dạy học 

kỹ thuật 

Ths. SPKT 

 

Ths. Tâm lý 

Kỹ năng mềm 3 

 

27 Lê Ngọc Phương  

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 

 

Nguyễn Thị Cúc 

 

Lê Thị Thu Thủy 

 

 

Hoàng Thị Ngọc 

1977 

Nam 

1985 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

1985 

Nữ 

1983 

Nữ 

 

1984 

Nữ 

SPKT 

 

KTCN 

 

KTCN 

 

SPKT 

 

SPKT 

Tâm lý học 

 

TS. Phương 

pháp dạy học 

kỹ thuật 

 

Ths. SPKT 

 

Ths. Tâm lý 

 

Ths. Giáo dục 

học 

 Kỹ năng mềm 4 

 

28 Lê Thị Thu Thủy 

 

Lê Ngọc Phương 

 

Nguyễn Thị Liễu 

 

 

1977 

Nam 

1983 

Nữ 

 

 

1985 

Nữ 

SPKT 

 

SPKT 

 

SPKT 

Ths.Tâm lý 

 

Ths. Tâm Lý 

 

Thá. Giáo dục 

học 

Tâm lý học 

 

29 Hồ Ngọc Vinh 

 

Nguyễn Hữu Hợp 

 

Nguyễn Thị Duyên 

 

Nguyễn Thị Liễu 

1958 

Nam 

1978 

Nam 

 

 

 

 

 

 

1985 

Nữ 

1985 

Nữ 

KTCN 

 

SPKT 

 

SPKT 

 

SPKT 

Ths. SPKT 

 

Ths. Giáo dục  

 

Ths. Giáo dục 

 

Ths. Giáo dục 

 

Giáo dục học 

 

30 Hồ Ngọc Vinh 

 

Nguyễn Thị Cúc 

1958 

Nam 

 

 

 

1985 

KTCN 

 

KTCN 

Ths. SPKT 

 

Ths. SPKT 

Đại cương 

PPDHCN& 

KNDH 
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Nguyễn Văn Hạnh 

 

1985 

Nam 

Nữ  

KTCN 

 

TS GDH 

 

31 Hồ Ngọc Vinh 

 

Nguyễn Thị Cúc 

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 

Đoàn Thanh Hòa 

1958 

Nam 

 

 

1985 

Nam 

 

 

1985 

Nữ 

 

 

1985 

Nữ 

KTCN 

 

KTCN 

 

KTCN 

 

KTCN 

Ths. SPKT 

 

Ths. SPKT 

 

TS. PPDH 

 

Ths. CN Cơ 

khí 

 

Công nghệ dạy 

học 

 

 

32 Hồ Ngọc Vinh 

 

Nguyễn Thị Cúc 

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 

Đoàn Thanh Hòa 

1958 

Nam 

 

 

1985 

Nam 

 

 

1985 

Nữ 

 

 

1985 

Nữ 

 

KTCN 

 

KTCN 

 

KTCN 

 

KTCN 

Ths. SPKT 

 

Ths. SPKT 

 

TS. PPDH 

 

Ths. CN Cơ 

khí 

PP dạy học công 

nghệ 

 

33 Nguyễn Văn Hạnh 

 

Đoàn Thanh Hòa 

1985 

Nam 

 

 

1985 

Nữ 

KTCN 

 

KTCN 

TS. PPDH 

 

Ths. CN cơ 

khí 

Động cơ đốt trong 

và ứng dụng 

 

34 Nguyễn Văn Huyến 

 

Nguyễn Duy Kiều 

1959 

Nam 

1959 

Nam 

 Khoa Cơ 

khí 

Khoa Cơ 

khí 

Ths Cơ khí 

 

Ths. Cơ khí 

Hình học và vẽ kỹ 

thuật 

 

35 Nguyễn Văn Huyến 

 

Nguyễn Duy Kiều 

 

Lý Ngọc Quyết 

1959 

Nam 

1959 

Nam 

1965 

Nam 

 

 Khoa Cơ 

khí 

Khoa Cơ 

khí 

 

Khoa Cơ 

khí 

Ths Cơ khí 

 

Ths. Cơ khí 

 

Ths Cơ khí 

 Thực hành CAD 

2D 

 

36 Luyện Duy Tuấn 

 

Trần Văn Thắng 

1958 

Nam 

1978 

 Khoa Cơ 

khí 

Khoa Cơ 

Ths cơ khí 

 

Ths. Cơ Khí 

Công nghệ Cắt 

gọt kim loại 
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Nam khí  

37 Vũ Đức Phúc 

 

Nguyễn Minh Tuấn 

1984 

Nam 

1985 

Nam 

 Khoa Cơ 

khí 

Khoa Cơ 

khí 

  Cơ học ứng dụng 

 

38 Hồ Ngọc Vinh 

 

Nguyễn Thị Liễu  

 

Nguyễn Thị cúc 

1958 

Nam 

 

 

1985 

Nữ 

1985 

Nữ 

KTCN 

 

SPKT 

 

KTCN 

Ths. SPKT 

 

Ths. Giáo dục 

 

Ths. SPKT 

Tổ chức, quản lý 

QTDH& Phát 

triển chương trình 

giáo dục 

  

39 Nguyễn Thị Liễu 

 

Đỗ Thế Hưng 

 

 

1974 

Nam 

1985 

Nữ 

SPKT 

 

 

Ban 

KĐCL&KT 

Ths. Giáo dục 

 

 

TS. Giáo dục 

Quản lý nhà nước 

và quản lý ngành 

GDĐT 

 

40 Nguyễn Thị Liễu 

 

Đỗ Thế Hưng 

 

 

1974 

Nam 

1985 

Nữ 

SPKT 

 

 

Ban 

KĐCL&KT 

Ths. Giáo dục 

 

 

TS. Giáo dục 

Các lý thuyết học 

tập 

 

41 Nguyễn Văn Hạnh 

 

Nguyễn Hữu Hợp 

1985 

Nam 

1974 

Nam 

 KTCN 

 

SPKT 

TS. Giáo dục  

 

Ths. Giáo dục 

Công nghệ giáo 

dục 

 

42 Nguyễn Văn Hạnh 

 

Nguyễn Hữu Hợp 

 

Nguyễn Thị Duyên 

1985 

Nam 

1974 

Nam 

 

 

 

 

1985 

Nữ 

KTCN 

 

SPKT 

 

SPKT 

TS. Giáo dục  

 

Ths. Giáo dục 

 

Ths. Giáo dục 

Giáo dục hướng 

nghiệp 

 

 

 

43 

Đỗ Quang Huy 

 

Nguyễn Trung Thành 

 

Lê Thị Minh Tâm 

1974 

Nam 

1977 

Nam 

 

 

 

 

 

1977 

Nữ 

 

Khoa Điện 

– Điện tử 

 

 

Khoa Điện- 

Điện tử 

Tự động hóa 

 

Sư phạm KT 

 

Tự động hóa 

Lý thuyết mạch 1 

 

44 Phạm Ngọc Thắng 1976  Khoa Điện TS. KT điện Kỹ thuật số 
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Bùi Kim Thoa 

 

Nam 

 

 

 

1978 

Nữ 

 

– Điện tử 

 

 

Khoa Điện- 

Điện tử 

tử 

 

 

Ths. Kĩ thuật 

điện 

 

45 Bùi Văn Dân 

 

Nguyễn Thành Long 

1980 

Nam 

1976 

Nam 

 Khoa Điện 

– Điện tử 

 

Khoa Điện- 

Điện tử 

Ths. Kt điện 

tử 

 

 

Ths. KT điện 

tử 

Kỹ thuật đo lường 

cảm biến 

 

46 Hoàng Hải Hưng 

 

Nguyễn Vũ Thắng 

 

Đòan Văn Tuấn 

1979 

Nam 

1979 

Nam 

1979 

Nam 

 Khoa Điện- 

Điện tử 

Ths. Sư 

Phaṃ kt 

Ths. KT điện 

tử 

Ths. KT điện 

tử 

Kỹ thuật tương tự 

 

47 Đặng Văn Khanh 

 

Vũ Hồng Sơn 

 

1971 

Nam 

1985 

Nam 

 

 Khoa Điện 

điện tử 

Khoa 

Điện- điện 

tử 

TS. KT điện 

tử 

 

Ths. KT điện 

 

Kỹ thuật vi xử lý 

 

48 Nguyễn Văn Vinh 

 

Hoàng Hải Hưng 

 

Nguyễn Vũ Thắng 

 

Đòan Văn Tuấn 

1979 

Nam 

1979 

Nam 

1979 

Nam 

1979 

Nam 

 Điện tử 

 

Điện tử 

 

Điện tử 

 

Điện tử 

TS. KT Điện  

tử 

Ths. Sư 

Phaṃ kt 

Ths. KT điện 

tử 

Ths. KT điện 

tử 

 

ĐAMH chuyên 

ngành điện tử 1 

 

 

49 Hoàng Hải Hưng 

 

Nguyễn Vũ Thắng 

 

Phạm Ngọc Thắng 

1979 

Nam 

1979 

Nam 

1976 

Nam 

 Điện tử 

 

Điện tử 

 

Điện tử 

Sư Phaṃ kt 

 

KT điện tử 

 

TS. KT điện 

tử 

Điện tử cơ bản 
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50 Hoàng Hải Hưng 

 

Nguyễn Vũ Thắng 

 

Đòan Văn Tuấn 

 

Đặng Văn Khanh 

 

Phạm Ngọc Thắng 

1979 

Nam 

1979 

Nam 

1979 

Nam 

1971 

Nam 

1976 

Nam 

 Khoa Điện 

– điện tử 

 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Khoa Điện 

– điện tử 

Khoa Điện 

– điện tử 

Ths. KT Điện 

tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

TS. KT Điện 

tử 

 

Máy tính và mạng 

máy tính 

 

51 Hoàng Hải Hưng 

 

Nguyễn Vũ Thắng 

 

Đòan Văn Tuấn 

 

Đặng Văn Khanh 

 

Phạm Ngọc Thắng 

1979 

Nam 

1979 

Nam 

1979 

Nam 

1971 

Nam 

1976 

Nam 

 Khoa Điện 

– điện tử 

Khoa Điện 

– điện tử 

Khoa Điện 

– điện tử 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

Ths. KT Điện 

tử 

Ths. KT Điện 

tử 

Ths. KT Điện 

tử 

 

TS. KT Điện 

tử 

Bảo trì thiết bị 

điện tử 

 

52 Nguyễn Văn Vinh 

 

Phạm Ngọc Thắng 

1976 

Nam 

 

1976 

Nam 

 Khoa Điện 

– điện tử 

 

Khoa Điện- 

điện tử 

TS. KT điện 

tử 

 

TS. KT điện 

tử 

Đồ án chuyên 

ngành điện  tử 2 

 

53 Giang Hồng Bắc 1984 

Nam 

 Khoa Điện 

– điện tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

Lập trình C ứng 

dụng 

 

54 Đỗ Tuấn Khanh 

 

1976 

Nam 

 Khoa Điện 

– điện tử 

Ths. KT Điện 

tử 

Điều khiển với 

PLC 

 

55 Bùi Kim Thoa 

 

Nguyễn Quốc Trung 

 

 

1949 

Nam 

1978 

Nữ 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Khoa Điện 

– điện tử 

Ths. KT Điện 

tử 

 

TS Kỹ thuật 

điện tử 

Xử lý tín hiệu và 

lọc số 
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56 Đoàn Văn Tuấn 

 

Nguyễn Thành Long 

1979 

Nam 

1976 

Nam 

 Khoa Điện 

– điện tử 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

Ths. KT Điện 

tử 

Thông tin sô 

 

57  

Giang Hồng Bắc 

 

Nguyễn Thị Huyền 

 Linh  

Phạm Ngọc Thắng 

 

 

1984 

Nam 

 

 

1976 

Nam 

 

 

 

Nữ 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

 

TS. KT Điện 

tử 

Hệ thống nhúng 

 

58 Bùi Thị Kim Thoa 

 

Hồ Anh Túy 

 

 

Nguyễn Thị Huyền Linh 

 1978 

Nữ 

 

Nữ 

 

Nữ 

Khoa Điện 

– điện tử 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

TS. KT Điện 

tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

Lý thuyết mạch 2 

 

59 Hoàng Hải Hưng 

 

Nguyễn Vũ Thắng 

 

Đòan Văn Tuấn 

 

Đặng Văn Khanh 

 

 

Phạm Ngọc Thắng 

1979 

Nam 

1979 

Nam 

1971 

Nam 

1976 

Nam 

 

1976 

Nam 

 Khoa Điện 

– điện tử 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Khoa Điện 

– điện tử 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

 

 

TS. KT Điện 

tử 

 

TS. KT Điện 

tử 

Lập trình điều 

khiển hệ thống 

 

60 Trần Thị Thường 

 

Nguyễn Thị Luyến 

 Nữ 

 

Nữ 

Khoa Điện 

– điện tử 

Khoa Điện 

Ths. Tự động 

hóa 

Ths. Tự động 

Lý thuyết điều 

khiển tự động 
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Chu Thị Thanh Thơ 

 

Nữ 

– điện tử 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

hóa 

Tự động hóa 

61 Nguyễn Văn Vinh 

 

Đoàn Văn Tuấn 

 

 

Nguyễn Vũ Thắng 

Nam 

 

1979 

Nam 

 

1979 

Nam 

 Khoa Điện 

– điện tử 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

TS. KT Điện 

tử 

Ths. KT Điện 

tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

Kỹ thuật tương tự 

2 

 

62 Phạm Ngọc Thắng 

 

 

Bùi Kim Thoa 

 

Đoàn Văn Tuấn 

 

1976 

Nam 

 

 

 

1979 

Nam 

 

 

 

 

Nữ 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Khoa Điện 

– điện tử 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

Ths. KT Điện 

tử 

 

Thiết bị đầu cuối 

 

63 Hoàng Hải Hưng 

 

Nguyễn Vũ Thắng 

 

Đòan Văn Tuấn 

 

Đặng Văn Khanh 

 

Phạm Ngọc Thắng 

1979 

Nam 

1979 

Nam 

1979 

Nam 

1971 

Nam 

1976 

Nam 

 Khoa Điện 

– điện tử 

Khoa Điện 

– điện tử 

Khoa Điện 

– điện tử 

Khoa Điện 

– điện tử 

 

Khoa Điện- 

Điện  tử 

Ths. KT Điện 

tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

 

Ths. KT Điện 

tử 

 

TS. KT Điện 

tử 

Kỹ thuật xung số 

 

64 Nguyễn Thị Duyên 

 

Trần Mai Duyên 

 

Nguyễn Hữu Hợp 

 

Hồ Ngọc Vinh 

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 

 

 

 

1977 

Nam 

1958 

Nam 

1985 

1985 

Nữ 

1977 

Nữ 

 

 

 

 

 

Khoa 

SPKT 

 

Khoa 

SPKT 

 

Khoa 

SPKT 

Khoa 

Ths. Giáo dục 

 

Ths. Giáo dục 

 

Ths. Giáo dục 

 

Ths. SPKT 

 

TS. PPDH 

Thực tập sư phạm 
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Nguyễn Thị Cúc 

Nam  

1985 

Nữ 

SPKT 

Khoa 

SPKT 

 

Ths. SPKT 

 

 

65 Nguyễn Thị Duyên 

 

Trần Mai Duyên 

 

Nguyễn Hữu Hợp 

 

Hồ Ngọc Vinh 

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 

Nguyễn Thị Cúc 

 

Nguyễn Thị Liễu  

 

 

 

 

1977 

Nam 

1958 

Nam 

1985 

Nam 

1985 

Nữ 

1977 

Nữ 

 

 

 

 

 

 

1985 

Nữ 

1985 

Nữ 

 BM. SPKT 

BM  SPKT 

 

BM.  SPKT 

BM. SPKT 

 

BM. KTCN 

 

BM. KTCN 

 

BM. KTCN 

 

BM.SPKT 

Ths. Giáo dục 

 

Ths. Giáo dục 

 

Ths. Giáo dục 

 

Ths. SPKT 

 

TS. PPDH 

 

Ths. SPKT 

 

Ths. Giáo dục 

Đồ án/ khóa luận 

tốt nghiệp 

 

 

 

 

 

10. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP 

10.1. Các phòng thí nghiệm, thực hành; các hệ thống thiết bị thí nghiệm 

quan trọng 

   -  Phòng thí nghiệm 104:                    Điện , diện tử cơ bản 

   -  Phòng Thí nghiệm , thực hành:        Điện tử công suất 

   -   Phòng Thí nghiệm, thực hành 312:  Đo lường và cảm biến 

   -  Phòng Thí nghiệm thực hành 301:  Thiết kế mạch điện tử 

   - Phòng A5 401 thực hành :                  Phương pháp bộ môn và công nghệ   

dạy học 

10.2. Thư viện 

   - Thư viện nhà trường 

11. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN 

11.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1:  2 tín chỉ  

Điều kiện tiên quyết: Học kỳ 1 năm thứ nhất 

Mục tiêu học của học phần: 

- Kiến thức: Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận 

được nội dung môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng Sản Việt Nam,hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng. 
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- Kỹ năng: Xây dựng niềm tin,lý tưởng cách mạng cho sinh viên. 

- Thái độ: Từng bước các lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương 

pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào 

tạo. 

Nội dung thực hiện theo công văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SĐU, ngày 

25/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 11. 2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2:  3 tín chỉ  

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin 1. 

Mục tiêu của học phần :  

- Kiến thức: Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận 

được nội dung môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng Sản Việt Nam,hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng. 

- Kỹ năng: Xây dựng niềm tin,lý tưởng cách mạng cho sinh viên. 

- Thái độ: Từng bước các lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương 

pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào 

tạo. 

Nội dung thực hiện theo công văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SĐU, ngày 

25/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 11.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh:       2 tín chỉ  

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin 2 

Mục tiêu của học phần: 

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

văn hóa,Hồ Chí Minh. 

- Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Leenin. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 

tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của 

Đảng và của cách mạng nước ta. 

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

Nội dung thực hiện theo công văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SĐU, ngày 

25/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 11.4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam:  3 tín chỉ  

Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức :  
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- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng 

của Đảng cộng sản Việt Nam,trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối 

của Đảng thời ký đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội 

phục vụ cho cuộc sống và công tác. 

Kỹ năng:  

- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động ,tích cực 

trong giải quyết vấn đề chính trị,văn hóa, xã hội theo đường lối,chính 

sách, pháp luẩ của Đảng và Nhà nước. 

Thái độ :  

- Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục 

tiêu, lý tưởng của Đảng. 

Nội dung thực hiện theo công văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SĐU, ngày 

25/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

11.5. Pháp luật đại cương:       2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: không 

Mục tiêu học phần :  

Kiến thức: 

-  Trang bị những kiến thức phổ thông về Nhà nước và pháp luật cho sinh 

viên góp phần giáo dục toàn diện, nâng cao ý thức và trách nhiệm công 

dân, ý thức tôn trọng và bảo vệ quốc gia. 

Kỹ năng ,thái độ:  

- Rèn luyện kỹ năng và xây dựng nếp sống, hành vi ứng xử theo pháp luật 

cho sinh viên để thực hiện nghĩa vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công 

dân, có ý thức chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng bảo vệ trật tự kỷ 

cương xã hội. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Kiến thức đại cương về pháp luật 

- Đường lối chính sách của Đảng và nhà nước 

11.6. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục :    2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1,  

Mục tiêu của học phần:  

Kiến thức : 
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- Trình bày được các khái niệm cư bản : Khoa học, nghiên cứu khoa học, 

công nghệ. 

- Phân biệt được Khoa học và Công nghệ. 

- Phân tích được các quan điểm tiếp cận trong nghiên cứu khoa học. 

- Phân biệt được các loại đề tài trong nghiên cứu khoa học. 

- Trình bày được các phương pháp NCKH. 

- Phân biệt được các PPNC lý  thuyết, thực tiễn. 

- Trình bày được cấu trúc của đề cương nghiên cứu ,đề tài nghiên cứu. 

- Phân tích được các công việc khi bảo vệ công trình nghiên cứu. 

Kỹ năng: 

- Kể tên được các sản phẩm trong nghiên cứu khoa học. 

- Tìm kiếm được tên các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên nghành. 

- Đặt được tên đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên nghành. 

- Lập được phiếu quan sát, điều tra. 

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt, hiệu quả các phương pháp nghiên cứu khoa 

học giáo dục. 

- Xác định được đối tượng, khách thể, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, và đặt 

tên đề tài chuẩn xác. 

- Thiết kế quy trình thu thập và xử lý thông tin phù hợp với mục đích và 

phương pháp nghiên cứu. 

- Xây dựng được dàn ý đề cương nghiên cứu. 

- Viết và trình bày một báo cáo nghiên cứu trong khoa học giáo dục hoàn 

chỉnh. 

- Đánh giá đúng giá trị của một công trình nghiên cứu đích thực. 

Thái độ: 

- Hình thành óc tư duy khoa học, khả năng phê phán , suy luận, tính tự tin,… 

- Hình thành thái độ trung thực, khách quan, nghiêm túc trong nghiên cứu 

khoa học , giáo dục, 

- Say mê nghiên cứu và tích cực áp dụng các kết quả nghiên cứu trong khoa 

học giáo dục vào đổi mới quá trình dạy học, phương pháp dạy học. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

“Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” là học phần bắt buộc trong 

chương trình đào tạo cử nhân sư phạm khoa Sư phạm - ĐHSPKT Hưng Yên. Học 
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phần được thiết kế với thời lượng 2 tín chỉ và nhằm mục đích cung cấp cho người 

học kiến thức và kỹ năng cơ bản, bước đầu thực hiện các loại hình nghiên cứu 

trong lĩnh vực giáo dục như bài tiểu luận, khoá luận tốt nghiệp, báo cáo khoa học, 

bài báo khoa học. Học phần được thiết kế theo các  nội dung cơ bản sau : 

- Hệ thống khái niệm cơ bản : Khoa học, NCKH, các quan điểm tiếp cận về 

NCKHGD. Một số nguyên tắc, yêu cầu khi thực hiện đề tài nghiên cứu trong lĩnh 

vực giáo dục. 

- Đặc điểm và phân loại các nhóm PPNCKHGD. 

- Lựa chọn và triển khai một số PPNC trong KHGD. 

- Kĩ thuật xử lý số liệu và phân tích kết quả . 

- Quy trình tiến hành một công trình NCKHGD, thiết kế đề cương NC. 

- Trình bày một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục dưới các hình thức 

khác nhau như bài tiểu luận, khoá luận tốt nghiệp, báo cáo khoa học. 

- Tiêu chí đánh giá và đánh giá một NCKHGD. 

Môn học sẽ được thực hiện dưới hình thức đan xen các phần lý thuyết và 

thực hành, trong đó hoạt động thực hành chiếm phần lớn thời lượng môn học và 

dưới các hình thức khác nhau như cá nhân, nhóm, xêmina ... 

11.7. Lôgíc học :         2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

Mục tiêu học phần: 

Kiến thức: 

- Xác định rõ đối tượng, nhiệm vụ và quá trình phát triển của lôgic học 

hình thức;  

- Trình bày được các hình thức cơ bản của tư duy như: Khái niệm, phán 

đoán, suy luận;  

- Phân tích được các hình thức cơ bản của tư duy 

- Giải thích được các vấn đề giả thuyết, chứng minh 

- Phân tích được sự tác động của các quy luật tư duy lôgíc trong nhận 

thức và hoạt động thực tiễn; 

 Kĩ năng:  

- Giải được các bài tập liên quan đến nội dung môn học  

- Nhận dạng, phát hiện và khắc phục những lỗi của tư duy khi vi phạm 
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vào các quy luật và quy tắc của tư duy lôgic;  

- Vận dụng được những tri thức và phương pháp đã học vào giải quyết 

các vấn đề của thực tiễn; 

- Xây dựng được phương pháp tư duy lôgic trong hoạt động nghiên cứu 

khoa học và thực tiễn. 

 Thái độ: 

- Thể hiện sự chăm chỉ, nhiệt tình tích cực, say mê trong giải quyết 

nhiệm vụ học tập; biết chấp nhận các quan điểm khác nhau và sẵn sàng làm việc 

với mọi người. 

- Hình thành và rèn luyện thói quen tư duy lôgíc một cách chặt chẽ, chính 

xác, khoa học; 

 

 Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

Kiến thức: Lôgíc học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy 

đúng đắn. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và có hệ thống 

về các hình thức tồn tại của tư duy như: khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng 

minh và các quy luật lô gích hình thức cơ bản của tư duy như : Luật đồng nhất; 

Luật cấm mâu thuẫn; Luật bài trung; Luật lý do đầy đủ. Từ đó sinh viên hình dung 

được một cách cụ thể vai trò và tác động của tư duy lô gích trong hoạt động nhận 

thức và hoạt động thực tiễn. Giúp người học có khả năng tìm kiếm, nhận dạng và 

khắc phục những lỗi lô gích của tư duy trong quá trình phản ánh, đồng thời xây 

dựng được phương pháp tư duy chính xác chặt chẽ, khoa học cho mình. Môn học 

không chỉ trang bị cho sinh viên những phương pháp tư duy đúng đắn để có thể 

phán ánh chân thực đối tượng ở trạng thái đứng im tương đối của đối tượng (mặt 

hình thức của nó) mà còn cung cấp những  cơ sở và nền tảng cho một phương pháp 

tư duy đúng đắn nói chung, giúp người học có thể vận dụng nó trong việc lĩnh hội 

các khoa học khác và dùng nó trong hoạt động thực tiễn một cách có hiệu quả. Vì 

vậy, đây là môn học đã đang và nên là môn học phổ cập và bắt buộc đối với sinh 

viên ở giai đoạn đại cương trong tất cả các trường đại học.  

Bài tập: Nội dung cuốn sách không những cung cấp kiến thức về môn học 

cho sinh viên mà còn giúp cho sinh viên hình thành kỹ năng tư duy lôgich để giải 
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toán lôgich, đồng thời nó cũng giúp cho người học có hứng thú thông qua việc giải 

một số toán lôgích tình huống. 

11.8. Giao tiếp         2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: 0 

Mục tiêu học phần : 

 Kiến thức: 

-  Trình bày được đặc trưng, vai trò, chức năng, hình thức và các giai đoạn 

cơ bản trong giao tiếp; 

-  Nắm được các mô hình giao tiếp; các tác động và những cản trở trong 

quá trình giao tiếp ; 

-  Phân tích đươc̣ các đăc̣ trưng trong giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ của 

người Viêṭ Nam; 

-. Trình bày đươc̣ điṇh nghiã thiêṇ cảm, các cách gây thiêṇ cảm trong giao 

tiếp; 

-  Nhận diện các loại câu hỏi và  các kỹ thuật đặt câu hỏi; 

-  Trình bày đươc̣ các yêu cầu về tư thế, trang phục, điệu bộ, cử chỉ và 

giọng nói trong thuyết trình; cấu trúc bài thuyết trình ; 

-  Nắm đươc̣ quy tắc, quy trình của điều hành hôị thảo; 

-  Hiểu được khái niệm, môṭ số chỉ dâñ và nguyên tắc cơ bản của đàm 

phán; 

-  Phân tích đươc̣ cấu trúc của môṭ đồ án tốt nghiêp̣; 

-  Nắm đươc̣ các kỹ thuật tìm kiếm việc làm; 

-  Phân tích được một số kỹ năng giao tiếp cơ bản; 

              Kĩ năng:  

-  Luyện tập và đạt được các kỹ năng giao tiếp trong lĩnh vực nghe, nói, đọc, viết; 

-  Vận dụng được vai trò của giao tiếp trong thực tiễn; 

-  Ve ̃đươc̣ các mô hình mang giao tiếp; 

-  Xây dưṇg đươc̣ các tình huống giao tiếp thể hiêṇ phương tiêṇ ngôn ngữ 

và phi ngôn ngữ; 

- Xây dưṇg đươc̣ các tình huống thể hiêṇ các giai đoaṇ trong giao tiếp; 

-   Vận dụng các biện pháp khắc phục khó khăn trong giao tiếp ở tình 

huống cụ thể;   

-  Xây dưṇg đươc̣ các tình huống giao tiếp thể hiêṇ đăc̣ trưng giao tiếp của 

người Viêṭ Nam; 
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-  Xây dưṇg đươc̣ tình huống và thể hiêṇ ky ̃thuâṭ đăṭ câu hỏi; 

-  Vận dụng đươc̣ các ky ̃thuâṭ thuyết trình vào tình huống cụ thể; 

-  Tổ chức đươc̣ môṭ buổi hôị thảo giả điṇh; 

-  Vâṇ duṇg đươc̣ ky ̃thuâṭ đàm phán vào các tình huống đàm phán cu ̣thể; 

-  Vâṇ duṇg ky ̃thuâṭ giao tiếp tìm viêc̣ làm trong môṭ số tình huống cu ̣thể ; 

-  Ứng dụng được các kỹ thuật giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp. 

                Thái độ: 

-  Rèn luyện óc tư duy, quan sát, tính tự tin, sự hợp tác, khả năng ứng xử 

khéo léo, linh hoạt trong giao tiếp và ứng xử; 

-  Hình thành thái đô ̣tích cưc̣, chủ đôṇg trong giao tiếp. 

-  Rèn luyêṇ khả năng diêñ đaṭ bằng ngôn ngữ, sư ̣tư ̣tin trong giao tiếp. 

-  Rèn luyêṇ tính  năng đôṇg, nhaỵ bén trong đàm phán kinh doanh.  

-  Hình thành và phát triển được các kỹ năng giao tiếp cơ bản 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Học phần cung cấp những nội dung cơ bản về giao tiếp, các kỹ thuật giao 

tiếp, các hình thức giao tiếp. 

- Tạo cơ sở cho sự tiếp thu các học phần khác thuộc chuyên ngành. 

Bước đầu hình thành kỹ năng giao tiếp trong hoạt động, trong kinh doanh, 

trong cuộc sống, tìm kiếm việc làm, làm luận văn tốt nghiệp… 

11.9. Tiếng Anh 1         2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Mục tiêu học phần : 

Kiến thức: 

-  Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để có thể hiểu được các câu và cấu 

trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như 

các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm); có thể 

trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày.  

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

thuộc nhu cầu thiết yếu.   

- Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, 

rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v 

-  Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn  
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ngữ đó. Có thể viết đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá 

nhân quan tâm.  

-Trang bị cho sinh viên triển kiến thức nền tảng của tiếng Anh giao tiếp làm  

tiền đề cho các chương trình luyện thi tương đương chuẩn B1(Bậc 3 Khung năng 

lực Ngoại ngữ - Khung tham chiếu Châu Âu - CEFR). 

Kĩ năng:  

Phần ngữ pháp: 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các thì hiện tại đơn, hiện 

tại tiếp diễn, quá khứ đơn, tương lai gần và tương lai đơn. Phân biệt cách dùng, sự 

khác nhau của Have và Have got. Nhận biết và sử dụng đúng cách dùng của đại 

từ/tính từ chỉ số lượng, mạo từ, cụm động từ. 

 - Sinh viên có thể giao tiếp được một cách khá chính xác trong những ngữ 

cảnh quen thuộc; nhìn chung, có khả năng kiểm soát tốt mặc dù còn có sự ảnh 

hưởng đáng kể của tiếng mẹ đẻ. Có thể còn mắc lỗi, nhưng người sử dụng vẫn thể 

hiện được rõ ràng ý mình muốn truyền đạt. Sử dụng được một cách khá chính xác 

những mẫu câu thường dùng liên quan tới những tình huống quen thuộc. 

Từ vựng: 

-  Có đủ vốn từ để thực hiện các giao dịch thường nhật liên quan đến các 

tình huống và chủ đề quen thuộc. Có đủ vốn từ để diễn đạt những nhu cầu giao tiếp 

cơ bản và để xử lý những nhu cầu tối giản. 

- Có đủ vốn từ để có thể miêu tả những tình huống không thể đoán trước, 

giải thích các điểm chính của vấn đề với độ chính xác hợp lý và thể hiện những suy 

nghĩ về các chủ đề mang tính trừu tượng hay văn hóa như âm nhạc, điện ảnh.  

 Phần nghe: 

- Có thể hiểu những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu 

hằng ngày (về gia đình, bản thân, mua sắm, nơi ở, học tập và làm việc…) khi được 

diễn đạt chậm và rõ ràng. 

-  Có thể hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi 

được diễn đạt chậm và rõ ràng và có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn 

giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống 

và công việc thường ngày. 

-  Có thể xác định thông tin chính của các bản tin trên đài và truyền hình 

tường thuật các sự kiện, tai nạn v.v…có thể nắm bắt được các ý chính trong các 
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chương trình phát thanh và truyền hình về các đề tài quen thuộc và được diễn đạt 

tương đối chậm và rõ ràng. 

- Có thể hiểu, làm theo được các thông tin kỹ thuật đơn giản như hướng dẫn 

vận hành các thiết bị thông dụng; có thể hiểu được ý chính của các hội thoại mở 

rộng nếu lời nói được diễn đạt rõ ràng bằng ngôn ngữ chuẩn mực. 

Phần nói: 

- Có thể giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc 

hằng ngày liên quan đến công việc và thời gian rảnh rỗi; có thể giao tiếp tương đối 

tự tin về các vấn đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập và việc làm của 

mình 

- Có thể diễn đạt đơn giản về điều mình thích hay không thích và mô tả đơn 

giản về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực quan tâm. 

- Có thể trình bày, mô tả bằng các diễn ngôn đơn giản về một câu chuyện 

ngắn có nội dung gần gũi thuộc các chủ đề quen thuộc. 

- Có thể kể chi tiết về kinh nghiệm bản thân, cốt truyện của một cuốn sách, 

bộ phim hay và cảm xúc của mình. 

- Có thể nói về những ước mơ, hy vọng và ước vọng, các sự kiện có thật 

hoặc giả tưởng và có thể trả lời những câu hỏi trực tiếp với điều kiện có thể được 

hỏi lại và người nghe hỗ trợ giúp diễn đạt cách trả lời 

- Có thể trình bày những bài thuyết trình đơn giản, được chuẩn bị trước về 

một chủ đề quen thuộc hoặc lĩnh vực bản thân quan tâm một cách rõ ràng để người 

nghe dễ dàng theo dõi vì những điểm chính đã được giải thích với độ chính xác 

hợp lý. 

- Có thể trả lời những câu hỏi về bài trình bày tuy nhiên đôi khi vẫn phải hỏi 

lại khi câu hỏi quá nhanh. 

Phần phát âm: 

- Phát âm rõ ràng, tương đối chính xác nhóm từ, cách diễn đạt và câu ngắn, 

người đối thoại đôi khi vẫn phải yêu cầu nhắc lại. Có thể làm người đối thoại hiểu 

ý mình bằng cách bổ sung các chi tiết nhỏ, mặc dù còn ngập ngừng, cắt ngắn ý và 

khó khăn tìm cách diễn đạt lại. 

- Phát âm rõ ràng, dễ hiểu mặc dù đôi lúc giọng vẫn chưa tự nhiên và thỉnh 

thoảng còn phát âm sai. 

 Phần đọc: 
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-  Có thể hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc 

và cụ thể, có thể sử dụng những từ thường gặp trong công việc hoặc đời sống hằng 

ngày.  Có thể đọc hiểu các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề liên 

quan đến chuyên ngành và lĩnh vực yêu thích, quan tâm của mình. 

- Có thể xác định các kết luận chính trong các văn bản nghị luận có sử dụng 

các tín hiệu ngôn ngữ rõ ràng.  Phát triển kỹ năng đọc thông qua các đoạn đọc có 

chủ đề liên quan đến: cuộc hẹn cá nhân, chuyên đề báo chí, cuộc sống và gia đình, 

và thành phố đa văn hóa.  

 Phần viết: 

-. Có thể viết bài đơn giản, có tính liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc 

mối quan tâm cá nhân bằng cách kết nối các thành tố đơn lập thành bài viết có cấu 

trúc. Có thể viết về các trải nghiệm, miêu tả cảm giác và phản ứng trong một bài 

viết đơn giản, có tính liên kết; có thể miêu tả một sự kiện, một chuyến đi gần đây 

(thật hoặc giả tưởng).  

- Có thể tóm tắt báo cáo và trình bày ý kiến về những thông tin thực tế mà 

người viết tích luỹ được về những vấn đề quen thuộc có thể xảy ra hằng ngày.  

-  Trình bày và viết một bức thư mô tả người bạn thân, mô tả một kỳ nghỉ sử 

dụng các tính từ diễn đạt phong cảnh, viết email cho một người bạn sử dụng các từ 

nối, mô tả các kế hoạch tương lai, mô tả một vùng quê sử dụng các đại từ quan hệ.  

             Thái độ: 

- Thể hiện sự chăm chỉ, nhiệt tình tích cực, say mê trong giải quyết nhiệm vụ 

học tập; biết chấp nhận các quan điểm khác nhau và sẵn sàng làm việc với mọi 

người. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

Các bài giảng thuộc học phần nằm trong chương trình được thực hiện dựa 

trên giáo trình nổi tiếng của Nhà xuất bản Oxford, giáo trình New Headway Pre-

intermediate fourth edition 2012 được ấn bản toàn cầu, với các nội dung phong phú 

và đa dạng theo định hướng phát triển các kỹ năng giao tiếp (nghe- nói- đọc- viết) 

hướng tới chuẩn kiến thức và kỹ năng tương đương cấp độ B1- Khung tham chiếu 

ngoại ngữ Châu Âu CEFR. 

* Giáo trình có hệ thống bài học theo các chủ điểm và tình huống giao tiếp, 

trong đó có chú trọng đến kiến thức ngữ pháp và từ vựng một cách có hệ thống với 

các chủ điểm phong phú, nhằm giúp sinh viên/ học viên rèn luyện các kỹ năng giao 
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tiếp (nghe-nói-đọc-viết) một cách bài bản và có hiệu quả. Các kỹ năng và kiến thức 

có thể làm cở sở để sinh viên/học viên hoàn thiện và phát triển ở các trình độ cao 

hơn. 

11.10. Tiếng Anh 2        3 tín chỉ 

Điều kiện kiên quyết: Tiếng Anh 1 

Mục tiêu học phần : 

-  Giao tiếp về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày.  

- biết mô tả về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu 

cầu thiết yếu. 

- Hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ 

rang. 

- Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài 

bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.  

- Phát triển kiến thức nền tảng của tiếng Anh giao tiếp làm tiền đề cho các 

chương trình luyện thi tương đương chuẩn B1(Bậc 3 Khung năng lực Ngoại ngữ). 

 Kỹ năng 

Phần ngữ pháp: 

- Sinh viên biết cách sử dụng về các thì hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn 

tiếp diễn, quá khứ hoàn thành; câu bị động, câu điều kiện và so sánh tính từ.  

- Phân biệt cách dùng, sự khác nhau của: Have to, must và should. 

 Từ vựng: 

- Có đủ vốn từ vựng để diễn đạt mong muốn bản thân với một chút do dự 

hay viết lòng vòng về các chủ đề như gia đình, sở thích, đam mê, công việc, du 

lịch, các sự kiện đang diễn ra, nhưng do giới hạn về mặt từ vựng nên đôi chỗ viết 

lặp và thể hiện khó khăn trong cách trình bày. 

 Phần nghe: 

- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng 

bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và công việc thường ngày. 

- Có thể xác định được ý chính trong các bài nói về những chủ đề thường 

gặp -  Có thể hiểu các ý chính của các chương trình điểm tin trên đài phát thanh và 

những nội dung phỏng vấn, phóng sự, phim thời sự có hình ảnh minh họa cho nội 

dung cốt truyện được diễn đạt rõ ràng và bằng ngôn ngữ đơn giản; có thể hiểu các 

chỉ dẫn chi tiết (ví dụ như các hướng dẫn về giao thông). 

Phần nói: 
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- Có thể truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã 

giao đơn giản, ngắn gọn nhưng chưa thể duy trì được các cuộc hội thoại. 

- Có thể mô tả các kế hoạch, thói quen hằng ngày, các hoạt động trong quá 

khứ và kinh nghiệm cá nhân. 

- Có thể tranh luận một cách rõ ràng, củng cố quan điểm của mình bằng 

những lập luận và các ví dụ minh họa thích hợp; có thể tạo ra chuỗi lập luận hợp lý 

và có thể tranh luận cho một quan điểm cụ thể bằng cách đưa ra những lập luận ưu, 

khuyết điểm của mỗi lựa chọn 

- Có thể trình bày được lý do và lý giải một cách ngắn gọn cho những quan 

điểm, kế hoạch và hành động. 

-Có thể trả lời những câu hỏi về bài trình bày tuy nhiên đôi khi vẫn phải hỏi 

lại khi câu hỏi quá nhanh. 

Phần phát âm: 

- Có thể làm người đối thoại hiểu ý mình bằng cách bổ sung các chi tiết nhỏ, 

mặc dù còn ngập ngừng, cắt ngắn ý và khó khăn tìm cách diễn đạt lại. 

 Phần đọc: 

-. Có thể đọc hiểu các bài khóa dài chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ 

đề liên quan đến lĩnh vực yêu thích, quan tâm của mình. 

- Có thể xác định các kết luận chính trong bài đọc có sử dụng các tín hiệu 

ngôn ngữ rõ ràng. 

 Phần viết: 

- Có thể viết kể lại một câu chuyện. 

- Có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú để hỏi hoặc truyền đạt những 

thông tin. 

-. Có thể viết nhận xét về một cuốn sách hay bộ phim. 

- Có thể viết về tiểu sử môt nhân vật nổi tiếng. 

Thái độ 

-  Tự giác trong học tập ở lớp, luyện tập, phát triển các kỹ năng, và hoàn 

thành các bài tập ở nhà. 

- Hợp tác, tự tin khi thực hiện các hoạt động theo nhóm hoặc làm việc độc 

lập. 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

Các bài giảng thuộc học phần nằm trong chương trình được thực hiện dựa trên giáo 

trình nổi tiếng của Nhà xuất bản Oxford, giáo trình New Headway Pre-
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intermediate fourth edition 2012 được ấn bản toàn cầu, với các nội dung phong phú 

và đa dạng theo định hướng phát triển các kỹ năng giao tiếp (nghe- nói- đọc- viết) 

hướng tới chuẩn kiến thức và kỹ năng tương đương cấp độ B1- Khung tham chiếu 

ngoại ngữ Châu Âu CEFR. 

  Giáo trình có hệ thống bài học theo các chủ điểm và tình huống giao 

tiếp, trong đó có chú trọng đến kiến thức ngữ pháp và từ vựng một cách có hệ 

thống với các chủ điểm phong phú, nhằm giúp sinh viên/ học viên rèn luyện các kỹ 

năng giao tiếp (nghe-nói-đọc-viết) một cách bài bản và có hiệu quả. Các kỹ năng 

và kiến thức có thể làm cở sở để sinh viên hoàn thiện và phát triển ở các trình độ 

cao hơn. 

11.11. Tiếng Anh 3        2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 2 

Mục tiêu học phần : 

- Phát triển kiến thức nền tảng của tiếng Anh luyện thi B1 theo các chủ điểm. 

- Ttừng bước hoàn thiện bài thi theo dạng chuẩn của một bài thi PET. 

-  Hiểu được yêu cầu, định dạng, cách làm bài thi và phạm vi ngôn ngữ được 

ứng dụng trong từng kỹ năng làm bài thi PET. 

- Hoàn thành bài thi B1 với bốn kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết 

        Kỹ năng 

Phần ngữ pháp: 

- Củng cố kiến thức ngữ pháp cơ bản liên quan đến thì hiện tại đơn, thì hiện 

tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai đơn, và động từ khuyết thiếu. 

- Nhận biết và sử dụng đúng cách dùng của giới từ, tính từ, trạng từ. 

 Phát âm:  

- Áp dụng các quy luật phát âm cơ bản để phát âm xác với những từ có 

nguyên âm đôi, nguyên âm đơn, phụ âm, phụ âm câm, trọng âm từ và trọng âm 

câu.   

 Từ vựng: 

  - Trau dồi và sử dụng vốn từ vựng mở rộng và nâng cao theo các chủ 

điểm: thể thao, mô tả người, nghề nghiệp, giải trí và điện ảnh, giao thông, trường 

học, nông thôn và đô thị, văn hóa, giáo dục… 
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Phần nói:   

- Có thể tham gia vào các cuộc trao đổi  về những chủ đề quen thuộc mà bản 

thân quan tâm và công việc thường nhật một cách khá tự tin. 

- Có thể sử dụng đa dạng các cấu trúc đơn giản và một số cấu trúc phức tạp 

nhưng đôi khi lược bỏ/giảm bớt một số thành phần như mạo từ, động từ thì quá 

khứ.  

- Có thể đạt mức lưu loát trong giao tiếp thông thường, nhưng vẫn còn nhiều 

chỗ ngập ngừng. 

Phần nghe: 

- Có thể nghe lấy ý chính và xác định được các từ ngữ mấu chốt và những chi 

tiết quan trọng.  

- Có thể hiểu các diễn ngôn trong ngữ cảnh rõ ràng, về các kinh nghiệm và kiến 

thức chung. 

- Có thể nghe hiểu, đoán trước được các lời nhắn đơn giản trên điện thoại.   

  Phần đọc:  

- Có thể đọc và nắm ý chính, hiểu các từ chủ yếu và chi tiết quan trọng trong 

một bài văn xuôi đơn giản (ba đến năm đoạn)  

- Có thể hiểu tin nhắn, thư, lịch trình, hành trình được đánh máy hoặc viết tay 

rõ ràng. 

 - Có thể suy luận để đoán một vài từ mới bằng cách nhận ra tiền tố và hậu tố. 

Phần viết: 

 - Có thể viết các bức thư, emails và bài viết dài một, hai đoạn. 

- Có thể viết lại và chỉnh sử các thông tin có lỗi sai.  

- Có thể viết một bài viết dài một, hai đoạn,.ba đoạn.  

Thái độ 

Sinh viên phải hình thành thái độ: 

-  Hợp tác, tự tin khi thực hiện các hoạt động theo nhóm hoặc làm việc độc lập. 

- Nghiêm túc để có kế hoạch cụ thể để hoàn thành các mục tiêu học tập đề ra. 
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Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

Học phần luyện thi tiếng Anh theo dạng bài thi PET của Cambridge được 

thiết kế nhằm giúp  sinh viên hướng tới sự thành công với chuẩn B1 khung tham 

chiếu Châu Âu- CEFR. Giáo trình Objective PET trang bị và giúp sinh viên từng 

bước tiếp cận bài thi thông qua các bài giảng theo các chủ điểm khác nhau, đồng 

thời giáo trình trang bị cho sinh viên  các kỹ thuật làm bài thi từ cơ bản đến nâng 

cao để có áp dụng trong một bài thi B1/PET hoàn chỉnh.  

11.12. Tin học đại cương:                       1* tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: 0 

Mục tiêu học phần :  

Kiến thức: 

- Hiểu được các kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản, tính toán với bảng 

tính và thiết kế bài thuyết trình. 

Kỹ năng: 

-  Sử dụng thành thạo Microsoft Word để soạn thảo được các văn bản,đồ án , 

luận văn, bài báo theo định dạng. 

- Sử dụng được Microsoft Excel để thao tác được với các bảng tính, phục vụ 

những công việc tính toán, vẽ đồ thị thông dụng, có thể mở rộng cho việc 

tìm hiểu sau này. 

- Sử dụng thành thạo Microsoft PowerPoint để tạo được bài thuyết trình, báo 

cáo bài tập, báo cáo đồ án, bài giảng, có thể sử dụng các hiệu ứng ( âm 

thanh, hình ảnh , video) để tạo bài thuyết trình hiệu quả. 

Thái độ :  

- Thể hiện sự chăm chỉ, nhiệt tình tích cực,say mê trong giải quyết nhiệm vụ 

học tập. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Giới thiệu tổng quan về thông tin và xử lý thông tin, giải bài toán bằng máy tính; 

- Máy tính điện tử, chức năng của các thành phần phần cứng và phần mềm; 

- Hệ điều hành, phần mềm ứng dụng; 

- Những nguyên lý cơ bản về lập trình, thuật toán, ngôn ngữ lập trình C/C++:  
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cấu trúc chung, các thành phần cơ bản, các kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển, 

mô hình hướng chức năng, cách thức xây dựng chương trình con. 

11.13. Toán cao cấp 1:         2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: 0 

Mục tiêu học phần:  

Kiến thức : Nắm được các kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính như: 

-  Tập hợp và ánh xạ, số phức. 

- Ma trận – định thức , hệ phương trình tuyến tính. 

- Không gian vecto 

- Ánh xạ tuyến tính. 

Kỹ năng: 

- Giải được các bài tập trong chương trình. 

- Liên hệ giữa lý thuyết và bài tập. 

- Sử dụng các kiến thức về đại số được trang bị để học các môn học các. 

Thái độ : 

- Có thái độ làm việc khoa học,nghiêm túc, có tính sang tạo. 

- Rèn luyện được tư duy, logic, phương pháp suy luận khoa học. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

Tín chỉ 1: bao gồm các kiến thức về:  

- Tập hợp và ánh xạ,  

- Số phức,  

- Ma trận-định thức,  

- Hệ phương trình tuyến tính. 

Tín chỉ 2: bao gồm các kiến thức về:  

- Không gian vectơ,  

- Không gian con,  

- Tích vô hướng,  

- Không gian Euclid và ánh xạ tuyến tính. 

11.14. Toán cao cấp 2:         2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp 1 

Mục tiêu học phần: 

Kiến thức : Hiểu được bản chất của các khái niệm về giới hạn, vi phân tích 

phân, chuỗi và tính toán các bài tập liên quan như. 
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- Giới hạn và sự liên tục của hàm một biến số. 

- Phép tính vi phân của hàm một biến số. 

- Phép tính tích phân xác định của hàm một biến số. 

- Lý thuyết chuỗi. 

Kỹ năng: 

- Biết cách vận dụng các kết quả của học phần vào chuyên môn của mình. 

- Hình thành phương pháp tư duy, lập luận phân tích một cách khoa học, chặt 

chẽ, logic và chính xác. 

- Giải các bài tập một cách thành thạo. 

Thái độ :  

- Có thái độ làm việc khoa học,nghiêm túc và có tính sáng tạo. 

- Biết làm việc độc lập hoặc chỉ cần có thể làm việc theo nhóm. 

- Yêu thích môn học cũng như các môn học khác. 

 Kiến thức: Hiểu được bản chất của các khái niệm về giới hạn, vi phân, tích 

phân, chuỗi và tính toán bài tập 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Học phần củng cố và mở rộng cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về  

tập hợp số thực, dãy số, hàm số một biến, giới hạn và tính liên tục hàm số, về phép 

tính vi phân, phép tính tích phân, đặc biệt giới thiệu và trang bị những kiến thức cơ 

bản nhất về tích phân suy rộng.  

- Cuối cùng, sinh viên được cung cấp các kiến thức về chuỗi số, chuỗi số  

dương, chuỗi số đan dấu, chuỗi hàm số, chuỗi luỹ thừa, chuỗi Fourier, cũng như 

ứng dụng của chuỗi hàm. 

11.15. Toán cao cấp 3:         2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp 2 

Mục tiêu của học phần :  

Kiến thức:  

           -  Trình bày được các khái niệm cơ bản về hàm nhiều biến số, về giới hạn và 

tính liên tục của hàm nhiều biến số. 

           - Phát biểu được định nghĩa đao hàm riêng và vi phân các cấp của hàm 

nhiều biến số. Từ đó giải được các bài toán tính đạo hàm riêng và vi phân, ứng 

dụng giải được bài toán tính gần đúng. 
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   - Trình bày được khái niệm cực trị hàm nhiều biến, đạo hàm có hướng và 

véc tơ Gradient, từ đó giải quyết được các lớp bài toán tìm cực trị, bài toán tìm giá 

trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trong miền đóng và bị chặn. Vận dụng được khái 

niệm cực trị để giải quyết các bài toán tối ưu trong thực tế. 

 - Trình bày được bài toán dẫn đến tích phân bội, tích phân đường và mặt. 

 - Phát biểu được định nghĩa, tính chất của tích phân bội, tích phân đường và 

mặt. 

 - Trình bày được phương pháp tính tích phân bội, tích phân đường và mặt 

và ứng dụng của các tích phân trên trong hình học và trong cơ học. 

 - Phân tích và giải được lớp các bài toán tính tích phân. 

 - Vận dụng được các kiến thức của tích phân để giải quyết lớp các bài toán 

ứng dụng tích phân như: tính được diện tích miền, thể tích một vật thể, trọng 

tâm của vật, moment quán tính hay khối lượng bản phẳng. 

  - Trình bày được các kiến thức cơ bản về phương trình vi phân, chỉ ra được 

ứng dụng của việc giải phương trình vi phân trong việc giải quyết các bài 

toán trong thực tế. 

 - Giải được phương trình vi phân cấp một và hai. 

Kỹ năng:  

           -     Tổng hợp được khối kiến thức và có được kỹ năng xây dựng phương 

pháp học tập. 

           - Thể hiện được việc giao tiếp hiệu quả trong quá trình học tập. 

          - Rèn được kỹ năng phân tích, tổng hợp và kỹ năng giải toán. 

          -. Thể hiện được tính độc lập, sang tạo cũng như khả năng làm việc nhóm 

hiệu quả. 

  Thái độ: 

          - Thể hiện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc, có tính sáng tạo. 

           - Rèn luyện được tư duy logic, phương pháp suy luận khoa học, tính tự học, 

tự nghiên cứu. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Khái niệm hàm nhiều biến và các khái niệm, ứng dụng chính liên quan (đạo  

hàm riêng, đạo hàm theo hướng, cực trị, gradient).  

- Tích phân bội (bội hai, bội ba) 
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- Tích phân đường loại 1, loại 2, các định lý liên quan. 

- Tích phân mặt loại 1, loại 2, các định lý liên quan. 

- Phương trình vi phân cấp 1.  

- Phương tình vi phân cấp 2. 

- Hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng số. 

Đây là các kiến thức cơ bản về giải tích ở bậc đại học hệ kỹ thuật để sinh viên có 

thể học tiếp các chuyên ngành. 

11.16. Xác xuất và thống kê:       2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp 3 

Mục tiêu học phần :  

  Kiến thức: 

- Hiểu được bản chất của các hiện tượng ngẫu nhiên xảy ra trong tự  

nhiên, xã hội và tính chất xác suất của chúng. 

- Hiểu được đối tượng nghiên cứu và các kết quả cơ bản của lý thuyết  

xác suất và các phương pháp thống kê ứng dụng. 

- Giải được các bài toán trong khuôn khổ chương trình 

- Trình bày một số các mô hình ứng dụng của Xác suất trong lĩnh vực  

chuyên ngành thông qua các các bài tập dưới hình thức chuyên đề.    

  Kỹ năng: 

- Vận dụng các kết quả của học phần vào chuyên môn của mình. 

- Hình thành phương pháp tư duy, lập luận, phân tích một cách: Khoa  

học, chặt chẽ, lôgíc và chính xác. 

- Giải các bài tập một cách thành thạo. 

   Thái độ: 

- Có thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc, có tính sáng tạo. 

- Biết làm việc độc lập hoặc khi cần có thể làm việc theo nhóm. 

- Yêu thích môn học cũng như các môn học khác. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Tín chỉ 1(Xác suất): Nghiên cứu về phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu,  
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xây dựng mô hình xác suất rời rạc và  tổng quát, xác suất có điều kiện và công thức 

nhân xác suất, dãy thử Brenoullit, biến ngẫu nhiên, luật phân phối xác suất của 

biến ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng và một số quy luật phân phối xác suất 

thông dụng, biến ngẫu nhiên nhiều chiều, ứng dụng của định lý giới hạn. 

- Tín chỉ 2 (Thống kê): Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng mẫu, bài toán ước  

lượng cho: kỳ vọng, phương sai, tỷ lệ, bài toán kiểm định và phân tích đường hồi 

quy tuyến tính. 

11.17. Hóa học đại cương:        2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: 0 

Mục tiêu học phần :  

 Kiến thức: 

- Trình bày được khái niệm về hàm sóng, các số lượng tử 

-.  Hiểu so sánh những ưu nhược điểm của thuyết VB và thuyết MO. 

-.  Phát biểu được nguyên lý I của nhiệt động học, quy ước dấu của công và 

nhiệt. 

-  Phát biểu được nguyên lý II của nhiệt động học, nêu khái niệm entropy. 

-  Viết được chính xác biểu thức tính các loại hằng số cân bằng hóa học, mối 

liên hệ giữa chúng. 

- Viết được biểu thức xác định tốc độ phản ứng; trình bày ảnh hưởng của 

nồng độ, nhiệt độ đến tốc độ phản ứng 

-  Trình bày khái niệm chung về hệ phân tán, dung dịch; độ hòa tan của các 

chất trong dung môi; trình bày được tính chất của dung dịch, dung dịch điện ly. 

-  Trình bày khái niệm axit – bazo; viết biểu thức tính hằng số cân bằng axit- 

bazo. 

- Trình bày được khái niệm thế điện cực, sức điện động, nguyên tắc hoạt 

động của pin.   

-. Trình bày được hiện tượng ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa. 

Kỹ năng: 

-  Áp dụng CHLT cho bài toán nguyên tử  có một electron và nguyên tử có 

nhiều electron. 

-  Áp dụng thuyết VB và thuyết MO làm các bài tập liên quan: xác định 

trạng thái lai hóa, xây dựng giản đồ MO. 

- Xác định được hiệu ứng nhiệt của phản ứng ở điều kiện chuẩn và ở nhiệt 

độ bất kỳ. 
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-  Xác định biến thiên entropy của một PUWHH, xác định được chiều hướng 

và giới hạn của một PƯHH. 

-  Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ, áp suất đến sự chuyển dịch cân 

bằng hóa học. 

-  Xác định tốc độ phản ứng ở nhiệt độ bất kì; 

- Giải được các bài tập lien quan về độ hòa tan và tích số tan của chất rắn. 

-  Tính được pH của các dung dịch axit- bazo, muối và các bài toán liên quan 

đến tích số tan. 

- Tính được thế điện cực, sức điện động trong các trường hợp khác nhau. 

Xác định chiều của phản ứng oxi hóa - khử. 

- Trình bày được các phương pháp chống ăn mòn, làm được các bài tập về 

điện hóa 

Thái độ: 

- Hình thành phương pháp tư duy, lập luận, phân tích một cách: Kiên trì, tỷ 

mỷ, khoa học và chính xác. 

- Có thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc, có tính sáng tạo. 

- Biết làm việc độc lập hoặc khi cần có thể làm việc theo nhóm. 

- Yêu thích môn học, ham mê tự học, tự nghiên cứu để hiểu sâu rộng nội 

dung đã học, phục vụ tốt các môn học chuyên ngành khác 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Cấu tạo phân tử, nguyên tử, nhiệt động hoá học, tốc độ phản ứng và cân  

bằng hoá học, dung dịch và tính chất điện hoá của dung dịch. 

- Phương pháp giải các bài tập về cấu tạo phân tử, cấu tạo nguyên tử, nhiệt  

hoá học, động hoá học, dung dịch và tính chất điện hoá của dung dịch.  

- Phương pháp tiến hành các thí nghiệm  về cân bằng hoá học, phản ứng oxy  

hoá khử, tích số tan, tốc độ phản ứng ... , phục vụ tốt cho các môn học chuyên 

ngành khác. 

11.18. Vật lý đại cương 1:       3 tín chỉ (3LT) 

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp 3 

Mục tiêu học phần : 

    Kiến thức 

  - Trình bày được các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của vật (chất 

điểm) như vận tốc, gia tốc, quãng đường, thời gian cũng như mối quan hệ giữa 
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chúng, phân biệt sự giống và khác nhau giữa chuyển động tròn và chuyển động 

thẳng. Nắm được một số dạng chuyển động đơn giản hay gặp. 

-     Nắm được các kiến thức cơ bản phần nhiệt động lực: phương trình trạng  

thái, thông số trạng thái, trạng thái cần bằng cũng như quá trình cân bằng của hệ 

nhiệt động 

-  Nắm được các định luật thực nghiệm của chất khí lý tưởng, các nguyên lý  

thứ nhất và nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học 

-  Nắm được kiến thức phần cấu tạo và chuyển động phân tử của chất lỏng,  

các hiện tượng ngoài mặt của chất lỏng, hiện tượng mao dẫn và hiện tượng chuyển 

pha. 

-  Nắm được điện tích và sự tương tác giữa các điện tích (định luật  

Coulomb), khái niệm điện trường, nguyên lý chồng chất điện trường, momen 

lưỡng cực điện, các khái niệm điện thông, điện thế, chất điện môi, vật dẫn, bán dẫn 

và năng lượng điện trường 

-  Nắm được bản chất dòng điện, những đại lượng đặc trưng của dòng điện,  

định luật Ohm, suất điện động của nguồn điện và các định luật Kircchoff 

-  Nắm được bản chất tương tác từ và các định luật Ampe, khái niệm từ  

trường, định lý Bio – Sarvsar – Laplace, khái niệm từ thông, định lý O-G với từ 

trường, khái niệm lưu số của vector cường độ từ trường, định lý về dòng toàn 

phần, tác dụng của từ trường lên dòng điện, chuyển động của điện tích trong từ 

trường, nắm được một số vật liệu từ thường gặp và hiện tượng cảm ứng điện từ 

- Nắm được luận điểm thứ nhất và thứ hai của Maxwell, khái niệm trường  

điện từ và hệ thông phương trình Maxwell, năng lượng của trường điện từ, khái 

niệm sóng điện từ.. 

 Kỹ năng 

-  Chọn hệ quy chiếu, xác định được các đại lượng đặc trưng cho  

chuyển động của một chất điểm bất kỳ và mối liên hệ giữa chúng để giải quyết một 

số dạng chuyển động trong thực tế hay gặp như rơi tự do, ném xiên và chuyển 

động tròn. 

-  Thực hiện nghiên cứu bài toán chuyển động của một vật hoặc hệ bất kỳ  

nhờ việc phân tích nội lực và ngoại lực  tác dụng lên vật, chỉ ra được những lực 

nào ảnh hưởng tới chuyển động của vật, áp dụng được định luật Newton tìm ra gia 

tốc và tìm ra các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của vật. 

-  Nghiên cứu được bài toán chuyển động quay của vật rắn như xác  
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định được mômen ngoại lực tác dụng lên một vật rắn bất kỳ, áp dụng phương trình 

cơ bản của chuyển động quay của vật rắn tìm ra gia tốc của chuyển động và các 

câu hỏi liên quan 

-  Giải quyết được một số bài toán va chạm điển hình như va chạm  

mềm và va chạm đàn hồi nhờ các định luật bảo toàn của hệ chất điểm 

-  Xác định được các vận tốc vũ trụ cấp 1 và cấp 2 và các bài toán  

thực tế liên quan 

-  Vận dụng lý thuyết phương trình trạng thái khí, nguyên lý 1 và nguyên lý  

2 giải quyết các bài tập liên quan phần nhiệt học 

-  Xác định điện trường gây ra bởi một hệ điện tích bất kỳ nhờ vào  

khái niệm điện trường và nguyên lý chồng chất điện trường, và tính được lực tĩnh 

điện tác dụng lên một điện tích nào đó 

-  Xác định điện trường gây ra bởi các điện tích phân bố liên tục, áp  

dụng được định lý O-G để xác định điện trường của một số vật đặc biệt 

-  Giải được bài toán hạt mang điện chuyển động trong điện trường đều và  

một số ứng dụng liên quan đến bài toán 

-  Xác định từ trường gây ra bởi một đoạn dây mang dòng điện,  

dòng điện tròn và một số bài toàn tương tự 

-  Giải được bài toán hạt mang điện chuyển động trong từ trường, tính toán  

được lực lorenxo 

 -  Có khả năng suy luận khoa học, tiến hành thực nghiệm, xử lý kết quả đo  

lường để áp dụng cho các ngành kỹ thuật khác. 

- Rèn luyện được phương pháp suy luận khoa học, tư duy logic, phương  

pháp nghiên cứu thực nghiệm, tác phong khoa học cần thiết đối với một kỹ sư.

          Thái độ       

- Thể hiện sự chăm chỉ, nhiệt tình tích cực, say mê trong giải quyết nhiệm  

vụ học tập, biết chấp nhận những quan điểm khác nhau và sẵn sàng kết hợp chia sẻ 

kiến thức để giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu học tập. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Nội dung của môn học bao gồm bốn phần: phần Cơ học, phần Nhiệt học,  

phần Điện từ. Phần Cơ học tập trung thảo luận về các định luật cơ bản của cơ học 

Newton, dao động và sóng cơ học cũng được đề cập đến.  Phần Nhiệt học chủ yếu 

tập trung trình bày và thảo luận các nguyên lý cơ bản của nhiệt động học.  
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- Phần điện và từ cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về các hiện tượng  

điện và từ. Các khái niệm và đại lượng cơ bản đặc trưng cho điện trường và từ 

trường được thảo luận một cách chi tiết. Các hiện tượng về sóng từ cũng được đề 

cập đến.   

11.19. Vật lý đại cương 2:        2+ 1* tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương 1 

Mục tiêu học phần: 

Kiến thức: 

-.  Hiểu rõ khái niệm sóng ánh sáng; 

-. Hiểu được ý nghĩa nguyên lý tương đối Einstein, nắm được các kết quả rút ra 

từ thuyết này và vận dụng được phép biến đổi Lorentz; 

- Giải thích được một số hiện tượng quang học trên cơ sở thuyết lượng tử của 

Planck và thuyết photon của Einstein. Hiểu được những điểm cơ bản của cơ học 

lượng tử và có thể vận dụng để giải các bài toán đơn giản. Hiểu và giải thích được 

cấu trúc của nguyên tử và hạt nhân; 

- Nắm được các khái niệm cơ bản về vật liệu điện và từ, vật liệu quang laser 

 Kĩ năng:  

- Vận dụng tốt các kiến thức vật lý đã được trang bị để học và nghiên cứu các 

ngành kỹ thuật; 

- Rèn luyện được phương pháp suy luận khoa học, tư duy logic, phương pháp 

nghiên cứu thực nghiệm, tác phong khoa học của người kỹ sư tương lai;    

     Thái độ:  

- Chăm chỉ, cần cù, tích cực trong các hoạt động học tập. 

-Thí nghiệm Vật lý đại cương góp phần quan trong vào việc hoàn thiện  

những phẩm chất và năng lực của sinh viên, đưa đến sự phát triển toàn diện cho 

người học. Trước hết, TN là phương tiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng kiến 

thức và rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo cho sinh viên. Nhờ TN sinh viên có thể hiểu sâu 

hơn bản chất Vật lý của các hiện tượng, định luật, quá trình... được nghiên cứu và 

do đó có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của sinh viên sẽ linh hoạt và 

hiệu quả hơn. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 
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- Đề cập đến trường điện từ và sóng điện từ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối,  

một số vấn đề về lý thuyết lượng tử, cấu trúc nguyên tử và hạt nhân. 

- Trường điện từ và sóng điện từ: Dựa trên những kết quả được thể hiện thông  

qua hai luận điểm Maxwell; 

- Thuyết tương đối: Dựa trên các tiên đề của Einstein và phép biến đổi  

Lorentz nghiên cứu các vấn đề về động học và động lực học tương đối tính; 

- Quang học lượng tử vật lý nguyên tử và hạt nhân: Dựa vào thuyết lượng tử  

của Planck và thuyết Photon của Einstein để giải thích một số hiện tượng quang 

học. Cơ học lượng tử nghiên cứu những điểm cơ bản về sự vận động của vật chất 

trong thế giới vi mô. Đó là nền tảng để nghiên cứu các hiện tượng xảy ra trong 

nguyên tử, phân tử, nghiên cứu những tính chất cơ bản của hạt nhân nguyên tử, 

những quá trình biến đổi hạt nhân và năng lượng trong các phản ứng hạt nhân.  

11. 20. Đại cương về kinh tế và môi trường:    2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết:  0 

Mục tiêu học phần : 

Kiến thức: 

- Phân tích được được khái niệm về kinh tế học, đường giới hạn khả 

năng sản xuất và ảnh hưởng của các quy luật khan hiếm đến việc lựa chọn kinh tế. 

- Nắm trắc các kiến thức nền tảng về về cung, cầu và phân tích mối quan 

hệ giữa chúng cũng như các kiến thức về cơ cấu của các thị trường nới diễn ra 

cung, cầu  

- Nhận biết và giải thích được các yếu tố cấu thành của chỉ tiêu GDP, 

GNP..Giải thích và phân tích được các hiện tượng thất nghiệp, lạm phát và phân 

tích các yếu tố ảnh hưởng tới thất nghiệp lạm phát. 

- Phân tích khái niệm về môi trường và phân loại môi trường,  

- Giải thích và nhận biết được các vấn đề ô nhiễm môi trường về mặt lý 

thuyết 

- Phân tích sự tác động qua lại giữa con người và môi trường, có ứng xử 

đúng đắn đối với vác vấn đề kinh tế và môi trường, xác định được các các trụ cột 

cơ bản của phát triển bền vững; 

- Nâng cao tư duy về các vấn đề kinh tế và hình thành ý thức về bảo vệ 

môi trường trong đời sống hàng ngày cũng như trong các hoạt động nghề nghiệp. 

Kĩ năng:  

- Nhận biết được các vấn đề về môi trường diễn và nguyên nhân của nó 
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sảy ra trong thực tế như các vấn đề ô nhiễm môi trường, các vấn đề biến đổi khí 

hậu toàn cầu, sự suy giảm các nguồn tài nguyên, phát triển bền vững.... 

- Vận dụng các kiến thức kinh tế như cung, cầu, GDP, GNP...để nhận 

biết, giải thích, ứng xử các hiện tượng kinh tế sảy ra trong thực tế... 

- Hình thành kỹ năng trong tư duy dự đoán, phán xét, dự định, giải thích, 

xu hướng về các hiện tượng về kinh tế, môi trường diễn ra trong thực tế. 

Thái độ: 

- Thể hiện sự chăm chỉ, nhiệt tình tích cực, say mê trong giải quyết 

nhiệm vụ học tập; biết chấp nhận các quan điểm khác nhau và sẵn sàng làm việc 

với mọi người. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Học phần cung cấp những kiến thức căn bản về kinh tế học, về thị trường,  

cung và cầu 

- Lý thuyết người tiêu dùng; lý thuyết về hành vi của nhà doanh nghiệp; 

- Cơ cấu thị trường; tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; tổng cầu và chính  

sách tài khoá; tiền tệ và chính sách tiền tệ; tổng cung và các chu kỳ kinh doanh; 

thất nghiệp và lạm phát.  

- Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về môi trường sống của con  

người, như: Tác động qua lại giữa con người và môi trường; sự ô nhiễm môi 

trường và tác hại của ô nhiễm; các biện pháp bảo vệ môi trường. 

- Trên cơ sở đó nhận thức được rõ ý nghĩa, trách nhiệm của bản thân và cộng  

đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường sản xuất 

công nghiệp nói riêng. 

11.21. Vật liệu học đại cương:       2 tín chỉ  

Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương 2 

Mục tiêu học phần: 

         Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên biết các dạng cấu trúc tinh thể của vật liệu 

-  Các quá trính biến đổi đặc tính vật lý của vật liệu. 

-  Đặc tính điện, nhiệt của vật liệu, ứng dụng. 

- Đặc tính từ của vật liệu, ứng dụng của vật liệu từ trong khoa học kỹ thuật. 

- Đặc tính quang, tương tác quang của vật liệu, ứng dụng của tương tác 

quang. 
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          Kỹ năng: 

- Rèn luyện tính sáng tạo, cẩn thận trong việc khởi đầu nghiên cứu khoa học 

- Làm việc nhóm 

- Viết và báo cáo các project 

- Tìm, khai thác các tài liệu trong nước và ngoài nước 

          Thái độ 

     - Chăm chỉ, cẩn thận  

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Chương 1 : Trình bày những khái niệm cơ bản như cấu tạo nguyên tử, các  

dạng liên kết và cấu trúc tính thể, không tinh thể (vô định hình) của vật rắn. Cấu 

trúc tinh thể của vật liệu phụ thuộc vào điều kiện tạo thành (nhiệt độ, áp suất...) và 

tương tác giữa các phần tử cấu thành (lực liên kết giữa các phân tử, nguyên tử). 

Vật chất có thể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng, khí (hơi). Tính chất của vật rắn (vật 

liệu) phụ thuộc chủ yếu vào cách sắp xếp của các phần tử cấu thành và lực liên kết 

giữa chúng 

- Chương 2 : Đối với vật liệu đặc biệt là các hệ hợp kim việc nghiên cứu giản  

đồ pha có tầm quan trọng đặc biệt vì có mối tương quan chặt chẽ giữa tổ chức và 

tính chất (cơ, lý hóa tính). Ngoài ra giản đồ pha cũng cho biết các thông tin giá trị 

về sự nấu chảy, kết tinh, đúc, các chuyển pha có quan hệ đến nghiệt luyện, hàn, gia 

công áp lực. 

- Chương 3 : Nội dung chương này trình bày đến hai đặc trưng cơ bản của cơ  

tính là độ bền và độ dẻo. Cơ tính được chọn làm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

của nhiều vật liệu : đó là hành vi của chúng bộc lộ ra khi chịu tải cơ học biểu hiện 

ở sự thay đổi kích thước và hình dáng vật liệu – sự biến dạng.  

- Chương 4 : Chương này mô tả các đặc điểm của vật liệu liên quan đến các  

tính chất vật lý của nó như : tính chất điện , nhiệt, từ và quang.  

11.22. Giáo dục thể chất:       3 tín chỉ 

1. Giáo dục thể chất 1 

- Điều kiện tiên quyết:  0 

Mục tiêu học phần : 

Kết thúc học phần này sinh viên có thể: 
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 Về kiến thức: 

 - Hiểu, giải thích được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của GDTC đối với sinh viên 

trong trường Đại học; Cơ sở khoa học của TDTT...; 

 - Làm rõ  được kỹ thuật một số môn thể thao và khắc phục một số hiện tượng 

thường gặp trong luyện tập TDTT. 

 - Hiểu, giải thích được luật thi đấu của các môn thể thao đã được học trong 

chương trình. 

 Về kỹ năng: 

 - Thực hành được kỹ thuật căn bản môn thể thao mình lựa chọn; 

 - Tổ chức thi đấu, làm được trọng tài các môn thể thao đã học; 

 - Vận dụng được những điều đã học vào trong cuộc sống, tích cực tham gia 

các phong trào TDTT trong và ngoài trường. 

 Về thái độ: 

Có ý thức tổ chức kỷ luật, tư cách đạo đức, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần 

học tập, tính trung thực, ngay thẳng; củng cố, giữ gìn và nâng cao sức khỏe. 

- Khả năng sinh viên sau khi kết thúc học phần có thế đạt được:  

Tăng cường sức khỏe, có thể thực hiện và hướng dẫn được kỹ thuật đã học 

một trong các môn thể thao chọn học như: Cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bóng 

rổ, đá cầu. 

- Nội dung:  

a) Cầu lông: Cách cầm cầu, cầm vợt, tư thế cơ bản, cách di chuyển, đánh cầu thấp 

tay, kỹ thuật giao cầu trái tay, giao cầu thuận tay. 

b) Bóng chuyền: Tư thế cơ bản, cách di chuyển, chuyền bóng cao tay (cơ bản), 

chuyền bóng thấp tay(cơ bản). 

c) Bóng đá: Kỹ thuật di chuyển, tâng, dẫn bóng, khống chế bóng; kỹ thuật đá bóng 

bằng lòng bàn chân.          

d) Bóng rổ: Kỹ thuật di chuyển, dẫn bóng, chuyền bắt bóng; tại chỗ ném rổ.  

e) Đá cầu: Kỹ thuật di chuyển (ngang, chéo, tiến, lùi, bước lướt); kỹ thuật tâng, 

búng” cầu; kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. 

2. Giáo dục thể chất 2 

- Điều kiện tiên quyết: đã học giáo dục thể chất 1 
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Mục tiêu học phần :  

Kết thúc học phần này sinh viên có thể: 

 Về kiến thức: 

 - Hiểu, giải thích được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của GDTC đối với sinh viên 

trong trường Đại học; Cơ sở khoa học của TDTT...; 

 - Làm rõ  được kỹ thuật một số môn thể thao và khắc phục một số hiện tượng 

thường gặp trong luyện tập TDTT. 

 - Hiểu, giải thích được luật thi đấu của các môn thể thao đã được học trong 

chương trình. 

 Về kỹ năng: 

 - Thực hành được kỹ thuật căn bản môn thể thao mình lựa chọn; 

 - Tổ chức thi đấu, làm được trọng tài các môn thể thao đã học; 

 - Vận dụng được những điều đã học vào trong cuộc sống, tích cực tham gia 

các phong trào TDTT trong và ngoài trường. 

 Về thái độ: 

Có ý thức tổ chức kỷ luật, tư cách đạo đức, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần 

học tập, tính trung thực, ngay thẳng; củng cố, giữ gìn và nâng cao sức khỏe. 

- Khả năng sinh viên sau khi kết thúc học phần có thế đạt được: Tăng  

cường sức khỏe, có thể thực hiện và hướng dẫn được kỹ thuật đã học một trong các 

môn thể thao chọn học như: Cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, đá cầu. 

- Nội dung:  

a) Cầu lông: Kỹ thuật đánh cầu cao tay (phông, đập, chém phải- trái...) 

b) Bóng chuyền: Kỹ thuật chuyền, đệm bóng vào ô quy định; kỹ thuật phát bóng 

thấp tay (nữ), cao tay (nam); kỹ thuật đập bóng số 4, sô 3, sô 2. 

c) Bóng đá: Kỹ thuật đá bóng bằng mu bàn chân (mu trong, mu ngoài, mu chính 

diện, cứa bóng). 

d) Bóng rổ: Kỹ thuật 3 bước lên rổ (dựa bảng, không dựa bảng), kỹ thuật dẫn bóng 

ba bước lên rổ  

e) Đá cầu: Kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân, kỹ thuật tâng giật cầu, kỹ thuật 

tâng cầu (nhịp một); đá tấn công bằng mu bàn chân.  

3. Giáo dục thể chất 3 
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- Điều kiện tiên quyết: đã học giáo dục thể chất 2 

Mục tiêu học phần : 

Kết thúc học phần này sinh viên có thể: 

 Về kiến thức: 

 - Hiểu, giải thích được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của GDTC đối với sinh viên 

trong trường Đại học; Cơ sở khoa học của TDTT...; 

 - Làm rõ  được kỹ thuật một số môn thể thao và khắc phục một số hiện tượng 

thường gặp trong luyện tập TDTT. 

 - Hiểu, giải thích được luật thi đấu của các môn thể thao đã được học trong 

chương trình. 

 Về kỹ năng: 

 - Thực hành được kỹ thuật căn bản môn thể thao mình lựa chọn; 

 - Tổ chức thi đấu, làm được trọng tài các môn thể thao đã học; 

 - Vận dụng được những điều đã học vào trong cuộc sống, tích cực tham gia 

các phong trào TDTT trong và ngoài trường. 

 Về thái độ: 

Có ý thức tổ chức kỷ luật, tư cách đạo đức, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần 

học tập, tính trung thực, ngay thẳng; củng cố, giữ gìn và nâng cao sức khỏe. 

- Khả năng sinh viên sau khi kết thúc học phần có thế đạt được: Tăng  

cường sức khỏe, có thể thực hiện và hướng dẫn được kỹ thuật đã học một trong các 

môn thể thao chọn học như: Cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, đá cầu. 

- Nội dung:  

a) Cầu lông: Kỹ thuật bỏ nhỏ, chặn đẩy; chiến thuật đánh đơn, chiến thuật đánh 

đôi; luật thi đấu, cách tổ chức trọng tài, thi đấu vận dụng kỹ chiến thuật. 

b) Bóng chuyền: Kỹ thuật chắn bóng; chiến thuật tấn công, phòng thủ, luật, cách 

trọng tài tổ chức thi đấu, thi đấu vận dụng kỹ chiến thuật. 

c) Bóng đá: Kỹ thuật đánh đầu, ném biên; chiến thuật thi đấu (phòng thủ, tấn 

công), luật thi đấu, cách trọng tài, tổ chức thi đấu; thi đấu vận dụng kỹ chiến thuật 

d) Bóng rổ: Kỹ thuật dẫn bóng phối hợp lên rổ, chiến thuật thi đấu (phòng thủ, tấn 

công); luật thi đấu, cách trọng tài, tổ chức thi đấu; thi đấu vận dụng kỹ chiến thuật. 
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e) Đá cầu: Kỹ thuật đánh đầu tấn công, kỹ thuật đánh ngực tấn công, kỹ thuật đá 

móc bằng mu bàn chân; chiến thuật thi đấu; luật thi đấu, cách trọng tài, tổ chức thi 

đấu; thi đấu vân dụng kỹ chiến thuật.  

11.23. Giáo dục an ninh Quốc phòng:     8 tín chỉ 

 Mục tiêu học phần :  

Kết thúc học phần này sinh viên có thể 

- Về kiến thức: Cã kiến thức cơ bản về đường lối qu©n sự của Đảng trong sự 

nghiệp bảo vệ Tổ quốc; c¸c quan điểm của Đảng về x©y dựng nền quốc phßng toàn 

d©n, chiến tranh nh©n nh©n, an ninh nh©n d©n; đấu tranh, phßng chống chiến lược 

“diễn biến hßa b×nh” bạo loạn lật đổ của c¸c thế lực thï địch với c¸ch mạng Việt 

Nam trong t×nh h×nh mới. 

- Về kỹ năng: Thuần thục trong thao t¸c c¸c kỹ năng qu©n sự cần thiết, biết 

sử dụng một số loại vũ khÝ bộ binh, thành thạo trong sử dụng sóng tiểu liªn AK 

(CKC). 

- Về th¸i độ: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chÝnh trị vững vàng, yªu nước, 

yªu CNXH; x©y dựng t¸c phong nhanh nhẹn; h×nh thành nếp sống cã kỷ luật trong 

sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra c«ng t¸c. 

11. 24. Kỹ năng mềm 1        1 tín chỉ 

 Điều kiện tiên quyết: 0 

Mục tiêu học phần : 

          Kiến thức: 

- Nhận diện được khả năng và xu hướng nghề nghiệp của bản thân; 

- Đánh giá được thể chất và tinh thần của bản thân; 

- Nêu được các tiêu chí để bồi dưỡng và xây dựng được hình ảnh của bản 

thân; 

- Trình bày được ý nghĩa và các tiêu chí nhận diện được phong cách học tập 

của bản thân; 

- Giải thích được tầm quan trọng, căn cứ để lập được kế hoạch học tập; 

- Phân tích được đặc điểm của tư duy sáng tạo; 

- Nêu được các biện pháp để phát triển tư duy sáng tạo; 

- Trình bày được ý nghĩa của nghe giảng và ghi nhớ để nâng cao hiệu quả 

học tập; 
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- Phân tích được các bước giải quyết vấn đề  

          Kĩ năng: 

- Xác định được hình ảnh mà bản thân hướng đến; 

- Lập được kế hoạch rèn luyện để xây dựng hình ảnh bản thân; 

- Lập được kế hoạch bồi dưỡng và phát triển cá nhân trong học tập và nghề 

nghiệp tương lai phù hợp với yêu cầu của nghề nghiệp đang theo học; 

- Xác định được phong cách học tập của bản thân; 

- Giải quyết được các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống theo hướng 

tích cực và hiệu quả; 

-  Lâp̣ được kế hoac̣h hoc̣ tâp̣ theo năm học, học kì phù hợp kế hoạch chung 

của Nhà trường; 

- Lập được sơ đồ tư duy cho các ý tưởng của bản thân để trình bày các nội 

dung học tập; 

          Thái độ: 

- Biết chấp nhận sự khác biệt của các thành viên và sẵn sàng làm việc với 

mọi người. 

- Tích cực luyện tập cá nhân và hợp tác nhóm 

 

 Học phần này gồm những nội dung chính sau: 

 -  Về kiến thức:  

+ Kiến thức về phát triển cá nhân, sự nghiệp, phương pháp học tập ở đại 

học. 

+ Quy trình giải quyết tình huống, phương pháp sáng tạo. 

- Kỹ năng: 

+ Kỹ năng lập kế hoạch phát triển cá nhân, sự nghiệp 

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề 

+ Kỹ năng chú ý lắng nghe  

+ Kỹ năng sáng tạọ 

11.25. Kỹ năng mềm 2        1 tín chỉ 

 Điều kiện tiên quyết: kỹ năng mềm 1. 

Mục tiêu học phần : 
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 Kiến thức: 

- Phân biệt được thể thức, nội dung, hoàn cảnh sử dụng các loại văn bản 

hành chính, văn bản khoa học 

- Xác định được cách thức thực hiện các nghi thức giao tiếp nơi công sở 

- Biết cách ứng xử  trong những mối quan hệ tại nơi làm việc 

 Kĩ năng:  

- Biên soạn được một số loại văn bản hành chính thông thường đúng thể 

thức, đảm bảo về nội dung. 

- Lập được dàn ý cho các  loại văn bản khoa học 

- Thực hiện đúng các nghi thức giao tiếp nơi công sở: bắt tay, chào hỏi, 

giới thiệu làm quen 

- Đề xuất và thể hiện cách ứng xử trong những tình huống giao tiếp điển 

hình nơi công sở 

 Thái độ: 

- Thể hiện sự tự tin trong thể hiện bản thân; chăm chỉ, nhiệt tình tích cực, 

say mê trong giải quyết nhiệm vụ học tập; biết chấp nhận các quan điểm khác nhau 

và sẵn sàng làm việc với mọi người. 

 

 Học phần gồm những nội dung chính sau: 

  Kiến thức:  

 + Kiến thức về nghi thức giao tiếp trong công sở  bắt tay, giới thiệu, làm 

quen, chào hỏi và các nguyên tắc xây dựng thương hiệu cá nhân, giải quyết tình 

huống giao tiếp trong công sở. 

 + Kiến thức về giao tiếp bằng văn bản 

 Kỹ năng: 

 - Kỹ năng chào hỏi, kỹ  năng bắt tay, kỹ năng giói thiệu làm quen 

 - Kỹ năng soạn thảo văn bản: hợp đồng kinh tế, biên bản, đề nghị..... kỹ năng 

trình bày khóa luận, đồ án môn học...vv. 

11.26. Kỹ năng mềm 3        1 tín chỉ 

 Điều kiện tiên quyết: kỹ năng mềm 2 

Mục tiêu học phần : 
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 Kiến thức: 

- Giải thích được tầm quan trọng của đồng đội, tính tất yếu của sự hợp tác; 

- Giải thích được các nguyên tắc giải quyết vấn đề trong làm việc đồng đội 

- Xác định được các mô hình làm việc đồng đội đáp ứng yêu cầu công 

việc cụ thể . 

- Giải thích được các loại tính cách khác nhau trong làm việc đồng đội 

- Hiểu ý nghĩa, và các công việc cần chuẩn bị cho một cuộc họp 

- Biết quy trình điều hành cuộc họp cũng như các nguyên tắc để điều 

hành cuộc họp hiệu quả. 

Kĩ năng:  

- Kĩ năng hiểu được người khác, kĩ năng thuyết phục; 

- Tạo lập được môi trường làm việc đồng đội hiệu quả. 

- Biết khích lệ người khác và điều hành được những hoạt động chung 

trong làm việc đồng đội  

- Tổ chức và điều hành cuộc họp hiệu quả. 

 Thái độ: 

- Biết chấp nhận sự khác biệt của các thành viên và sẵn sàng làm việc với 

mọi người. 

- Hợp tác và định hướng giải quyết vấn đề 

 

 Học phần gồm các nội dung chính sau: 

 - Kiến thức: 

 + Kiến thức về xử lý các xung đột, nguyên tắc xử lý các xung đột trong các 

tình huống giao tiếp; 

 + Kiến thức về quy trinh, phương pháp tổ chức điều hành cuộc họp 

 - Kỹ năng 

 + Kỹ năng giải quyết tình huống xung đột trong giao tiếp 

 + Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp 

11. 27. Kỹ năng mềm 4        1 tín chỉ 

 Điều kiện tiên quyết: kỹ năng mềm 3 
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Mục tiêu học phần : 

Kiến thức: 

-. Trình bày được định nghĩa tổ chức sự kiện, vai trò của dự toán ngân sách 

và lập kế hoạch tổ chức sự kiện; 

- Phân tích được tiến trình tổ chức sự kiện và vai trò của chiến lược tổ chức 

sự kiện; 

- Trình bày được ý nghĩa và cách tiến hành xác định năng lực, mục đích 

nghề nghiệp;  

- Trình bày được các nguồn thu thập thông tin kiếm việc làm hiện nay; 

- Phân tích được vai trò và cách thức chuẩn bị hồ sơ xin việc làm; 

- Trình bày được nguyên tắc tham dự phỏng vấn xin việc làm; 

 Kĩ năng:  

- Biết cách lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện của cá nhân, tập thể (sinh  

nhật, lễ kỉ niệm, tổng kết, hội thi...); 

 - Viết được đơn và lý lịch xin việc theo yêu cầu của nhà tuyển dụng; 

 -. Trả lời tốt các câu hỏi phỏng vấn của nhà tuyển dụng; 

 - Biết cách tổ chức và tham dự một buổi phỏng vấn xin việc làm theo đúng 

quy trình; 

  Thái độ: 

 - Có ý thức trách nhiệm trong học tập, nhiệt tình tích cực, say mê trong giải 

quyết nhiệm vụ được giao; có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm. 

 

 Học phần gồm những nội dung chính sau: 

 - Kiến thức: 

 + Kiến thức về thế giới nghề nghiệp, tư vấn nghề... 

 + kiến thức về quy trình tổ chức sự kiện, nội  dung kế hoạch tổ chức các sự 

kiện 

 - Kỹ năng 

 + Kỹ năng phỏng vấn, xin việc làm 

 + kỹ năng tổ chức sự kiện 

11.28. Tâm lý học:         3 tín chỉ 

    Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin 1 

Mục tiêu học phần : 
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Kiến thức: 

- Trình bày được bản chất, quy luật, con đường hình thành và phát triển các 

hiện tượng tâm lý người; đặc trưng của sự phát triển tâm lý học sinh; 

- Trình bày được cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của hiện tượng tâm lý, vai 

trò của quan hệ xã hội và văn hóa xã hội đến sự hình thành và phát triển tâm lý; 

- Trình bày được định nghĩa của cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy và tưởng 

tượng; 

- Phân tích được quy luật của cảm giác và tri giác, đặc điểm của tư duy và 

tưởng tượng; 

- Phân tích được các quá trình cơ bản của trí nhớ, liên hệ thực tiễn; 

- Phân tích được biểu hiện và các thuộc tính cơ bản của chú ý; 

- Trình bày được định nghĩa và đặc điểm của ý chí và hành động ý chí; 

- Phân tích được các quy luật của tình cảm; đặc điểm của các kiểu khí chất, 

cấu trúc của tính cách và các mức độ của năng lực; 

- Trình bày được một số thuyết về tâm lý học dạy học: thuyết liên tưởng, 

thuyết hành vi, thuyết hoạt động và thuyết giao lưu; 

- Trình bày được định nghĩa, bản chất của hoạt động dạy và học; các yếu tố 

tâm lý của hoạt động dạy và học; 

- Phân tích đặc điểm tâm lý trong dạy lý thuyết và thực hành; bản chất tâm 

lý, một số đặc điểm của hoạt động dạy lý thuyết; 

- Phân tích được định nghĩa, đặc điểm, các giai đoạn hình thành kỹ năng và 

kỹ xảo; đặc điểm của bài toán kỹ thuật và tư duy kỹ thuật; 

- Phân tích được đặc điểm của lao động sư phạm và phẩm chất, năng lực 

trong nhân cách giáo viên kĩ thuật; 

- Phân tích được các đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh; 

- Trình bày được định nghĩa, ảnh hưởng của hiện tượng ý vận theo chiều 

hướng tiêu cực; 

- Phân tích được các yếu tố tâm lý của việc giáo dục nghề nghiệp, công tác 

hướng nghiệp; phân tích được một số yếu tố ảnh hưởng của môi trường lao động. 

 Kỹ năng: 

-  Vận dụng được từ đặc điểm của cảm giác, tri giác, các giai đoạn trí nhớ, tư 

duy vào quá trình dạy học; 

- Rút ra được các kết luận sư phạm từ phân tích các tính cơ bản của chú ý; 

- Đề xuất được các biện pháp giáo dục ý chí cho học sinh;  
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- Vận dụng được các quy luật của tình cảm vào quá trình dạy học;  

- Đề xuất được biện pháp giáo dục các kiểu khí chất, năng lực cho học sinh;  

- Vận dụng một số thuyết về tâm lý học dạy học vào quá trình giảng dạy; 

- Đề xuất được các biện pháp phát huy được tính tích cực, chủ động, độc lập 

trong học tập của học sinh; 

- Đề xuất được các biện pháp trong dạy lý thuyết và thực hành;  

- Rút ra được kết luận sư phạm từ đặc điểm, các giai đoạn hình thành kỹ 

năng và kỹ xảo; đặc điểm của bài toán kỹ thuật và tư duy kỹ thuật; 

- Vận dụng từ đặc điểm của lao động sư phạm và phẩm chất, năng lực trong 

nhân cách giáo viên kĩ thuật vào quá trình giảng dạy; 

- Xử lý linh hoạt và khéo léo các tình huống sư phạm trên cơ sở nhận biết 

các đặc điểm tâm lý lứa tuổi đối tượng học sinh. 

- Đề xuất được biện pháp chống lại hiện tượng ý vận theo chiều hướng tiêu 

cực; biện pháp tránh và sửa chữa các sai lầm trong quá trình luyện tập; 

- Đề xuất biện pháp làm giảm sự ảnh hưởng từ tác động của môi trường lao 

động đến tâm lý người lao động; giải pháp tổ chức công tác giáo dục hướng nghiệp 

cho thanh niên học sinh 

Thái độ: 

- Hình thành tình cảm và đạo đức nghề nghiệp giáo viên kỹ thuật; 

- Phát triển được khả năng tư duy khoa học và tinh thần hợp tác trong quá 

trình thực hiện công việc; 

- Tự học và rèn luyện để hoàn thiện nhân cách giáo viên kỹ thuật; 

- Có thái độ khoa học trong việc nhìn nhận và đánh giá các hiện tượng tâm 

lý của bản thân và của người khác trong cuộc sống xã hội. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Nội dung học phần này chứa đựng những kiến thức chung về tâm lý học đại  

cương và tâm lý học sư phạm: Các quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý, các thuộc 

tính tâm lý của con người; các thuyết về dạy học, hoạt động dạy và hoạt động học  

- Các kiến thức chuyên sâu về tâm lý học sư phạm: Cơ sở tâm lý của dạy lý  

thuyết và thực, đặc điểm tâm lý học sinh học THPT; đặc điểm hoạt động lao động 

sư phạm và nhân cách của nhà giáo; công tác hướng nghiệp và việc tổ chức lao 

động khoa học 

11.29. Giáo dục học:         3 tín chỉ 
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Điều kiện tiên quyết: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; 

Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tâm lý học, lôgíc học 

Mục tiêu học phần : 

Kiến thức: 

- Phân tích được sự tác động của giáo dục đến sự hình thành và phát triển nhân 

cách; 

- Nhận biết được các mô hình giáo dục đào tạo trong nước, trên thế giới và 

xu thế phát triển giáo dục đào tạo kỹ thuật nghề nghiệp hiện nay ở một số nước 

trong khu vực châu Á và thế giới; 

- Giải thích được bản chất, quy luật, nội dung, các nguyên tắc, phương pháp, 

hình thức tổ chức quá trình giáo dục và dạy học kỹ thuật nghề nghiệp và vận dụng 

được vào thực tiễn 

- Phân tích được đặc điểm, các giai đoạn phát triển của tập thể học sinh và 

vai trò chức năng, nội dung phương pháp công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp; 

- Phân tích được bản chất, quy luật, nội dung, các phương pháp dạy học kỹ 

thuật và vận dụng được vào thực tiễn 

- Nêu được một số khái niệm về tổ chức, quản lý, tổ chức quá trình dạy học, 

quản lý quá trình dạy học; 

- Phân tích được mục đích, yêu cầu và trình tự của việc lập kế hoạch tổ chức 

quá trình dạy học; 

- Mô tả và giải thích được nội dung, hình thức hoạt động của công tác 

phương pháp; 

- Nêu được các biện pháp quản lý quá trình dạy học. 

 Kĩ năng:  

- Tập xử lý được các tình huống trong giáo dục và dạy học; 

- Biết tổ chức và hướng dẫn dạy thực hành ở xưởng trường và doanh nghiệp; 

- Lập được các loại kế hoạch trong dạy lý thuyết, thực hành, giải được các 

bài toán về tính định mức, công tác giáo viên chủ nhiệm theo yêu cầu đề ra; 
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- Xác định được nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức, quản lý một 

buổi dạy lý thuyết/ thực hành cụ thể; soạn được các đề thi tự luận và đề thi trắc 

nghiệm. 

- Đánh giá, rút kinh nghiệm về cách tổ chức, quản lý giờ dạy lý thuyết/ thực 

hành cụ thể. 

- Tổ chức thảo luận, xây dựng kế hoạch hoạt động tự học và nghiên cứu, các 

hoạt động chính trị, xã hội và đoàn thể cho một học kỳ của một lớp học. 

Thái độ: 

-Phát triển trí tụê, tình cảm nghề nghiệp, tính tự tin trong công việc; 

- Có khả năng tự học và sẵn sàng tham gia hoạt động xã hội; 

- Hình thành óc tư duy khoa học, khả năng phán đoán, tính tự tin, sự khéo léo, sự 

mềm dẻo và năng động. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Khái niệm, tính chất, chức năng của giáo dục, khái niệm và sự phát triển nhân  

cách, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách. 

- Những yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục nghề nghiệp, mô hình giáo dục quốc  

dân và một số mô hình giáo dục nghề nghiệp khác của các nước trên thế giới . 

- Khái niệm, đặc điểm của quá trình giáo dục, quá trình dạy học, các nguyên  

tắc, phương pháp, nội dung giáo dục, dạy học và công việc kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập 

- Công tác chủ nhiệm lớp và việc giáo dục tập thể học sinh.  

- Công tác lập kế hoạch trong dạy thực hành và hoạt động hướng dẫn của giáo  

viên tại xưởng trường và doanh nghiệp. 

11.30. Đại cương PPDHCN & KNDH:      3 tín chỉ 

 Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học, công nghệ dạy học 

Mục tiêu học phần : 

     Kiến thức:  

- Phân tích được khái niệm khoa học, kỹ thuật và công nghệ; các hệ thống kỹ 

thuật 

- Phân tích được các mô hình lý luận dạy học kỹ thuật 

- Nhận diện được môi trường dạy học và các loại bài học trong chuyên môn kĩ  
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thuật  

- Xác định được các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đánh giá mức  

độ đáp ứng yêu cầu dạy học môn học kĩ thuật  

- Phát hiện cơ hội, tình huống mở rộng kiến thức, các khả năng ứng dụng, liên  

hệ thực tế của nội dung môn học  

- Phát hiện các điều kiện tổ chức dạy học theo các mô hình kĩ thuật khác nhau.  

- Phát hiện được các vấn đề liên quan đến thực tiễn dạy học kĩ thuật  

- Đề xướng được phương án và cách giải quyết một vấn đề liên quan đến dạy  

học kĩ thuật  

- Lập luận và giải thích được các đề xuất lựa chọn phương pháp, chiến lược,  

kĩ thuật dạy học phù hợp với chuyên ngành giảng dạy, và phù hợp với thế mạnh 

của cá nhân  

- Giải thích việc tổ chức lớp học và sử dụng thời gian, nguồn lực học tập hiệu  

quả  

      Kỹ năng:  

- Thử nghiệm những mô hình dạy học hiện đại; Thảo luận phát hiện ưu,  

nhược điểm của mỗi mô hình và định hướng sử dụng  

- Thiết kế được kế hoạch bài học và các học liệu phổ biến, phù hợp với  

phương pháp dạy học chuyên ngành theo định hướng hoạt động  

- Thiết kế được các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp với các kiểu bài  

học và môi trường học tập  

- Trình diễn giảng dạy thể hiện được sự chuyên nghiệp trong sử dụng phương  

pháp, phương tiện và các kĩ năng dạy học, đảm bảo kế hoạch và mục tiêu đề ra, 

phát huy được hứng thú và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.  

- Sử dụng thành thạo các phương pháp, kĩ thuật kiểm tra, đánh giá quá trình  

và kết quả học tập của người học  

- Áp dụng kiến thức mới, tư duy phản biện, logic, và có sự sáng tạo, độc đáo  

trong tiếp cận giải quyết các vấn đề học tập  

- Thiết lập nhóm học tập giải quyết các nhiệm vụ của môn học theo nguyên  

tắc, quy trình và kĩ thuật hoạt động nhóm hiệu quả  

- Thể hiện giao tiếp hiệu quả trong nhóm học tập và trong các tình huống sư  

phạm  

- Thể hiện khả năng viết mạch lạc, trôi chảy, đúng ngữ pháp trong trình bày  

các sản phẩm học tập  
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- Thể hiện được việc thuyết phục và hợp tác với người học; khuyến khích và  

động viên người học tích cực tham gia học tập  

- Nhận ra những biểu hiện tích cực và những biểu hiện kém hiệu quả trong  

việc sử dụng các phương pháp, kĩ năng dạy học chuyên môn kĩ thuật của bản thân 

để đề xuất những cải tiến phù hợp  

        Thái độ: 

- Thể hiện sự chăm chỉ, nhiệt tình tích cực, say mê trong giải quyết nhiệm vụ  

học tập; biết chấp nhận các quan điểm khác nhau và sẵn sàng làm việc với mọi 

người. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học kỹ  thuật đến giáo dục đào tạo;  

sự cần thiết phải giảng dạy kỹ thuật công nghiệp. 

- Mục đích, nhiệm vụ,chương trình và đặc điểm môn học kỹ thuật công nghiệp 

- Các nhóm phương pháp dạy học và vận dụng phương pháp dạy học và các  

phân môn kỹ thuật 

- Xu hướng đổi mới phương pháp trong dạy môn kỹ thuật công nghiệp. 

- Hoạt động: 

- Xây dựng tiến trình dạy học 

- Luyện tập thực hiện phương pháp 

- Khái quát về kỹ năng và kỹ năng dạy học.     

- Kỹ năng chuẩn bị bài giảng.   

- Kỹ năng sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực 

- Kỹ năng thực hiện các thao tác và kỹ thuật lên lớp thực hiện bài giảng. 

- Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học     

- Tập phân tích  nghề dạy học. 

- Thực hành phân tích chương trình môn học, soạn giáo án lên lớp và chuẩn bị  

phương tiện điều kiện dạy học. 

- Thực hành thực hiện các kỹ năng đứng lớp cơ bản. 

- Thực hiện giảng báo cáo bài  tự chọn ( lý thuyết / thực hành) theo chuyên  

ngành với đối tượng giả định. 

- Thực hành soạn  câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả học tập. 

- Thực hành dự lớp và sử lý tình huống sư phạm trong dạy học.   
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11.31. Công nghệ dạy học:        2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học 

Mục tiêu học phần : 

- Nhận biết được lịch sử và xu thế phát triển của công nghệ giáo dục; 

 - Giải thích được bản chất của giáo dục, công nghệ và công nghệ giáo dục; 

 - Nêu được các đặc điểm , vai trò, cách phân loại công nghệ giáo dục; 

 - Trình bày được các các cách tiếp cận công nghệ giáo dục; 

 - Giải thích được cơ sở tâm lí học (lí thuyết học tập và phương thức học tập), 

cơ sở sư phạm (chiến lược sư phạm, thiết kế dạy học) và cơ sở công nghệ (công cụ 

nhận thức, công nghệ multimedia) trong các sản phẩm công nghệ giáo dục thực tế. 

 -. Thiết kế công nghệ giáo dục cho một bài học hoặc nội dung học tập cụ thể 

(lựa chọn lí thuyết và phương thức học tập; lựa chọn chiếc lược sư phạm và thiết 

kế dạy học theo chiến lược đó; lựa chọn công cụ nhận thức và thiết kế công nghệ 

multimedia). 

 - Trình bày được các hệ thống và mô hình công nghệ giáo dục hiện đại trên 

thế giới; 

 - Lựa chọn và thiết kế một hệ thống công nghệ giáo dục cho một bài học 

hoặc một nội dung chuyên môn cụ thể; 

 - Phát huy tích cực trong học tập hợp tác nhóm, ý thức được xu thế phát 

triển của công nghệ giáo dục hiện nay và tiềm năng ứng dụng của nó trong nghề 

nghiệp giáo viên.  

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Bản chất của Công nghệ dạy học 

- Các thành phần cơ bản của Công nghệ dạy học 

- Các phương tiện dạy học dạng nghe , dạng nhìn, dạng kết hợp nghe nhìn 

- Khai thác một số phần mềm vi tính vào dạy học. 

- Elerning  

- Sơ đồ hoá, mô hình hoá thông tin 

- Sử dụng máy chiếu qua đầu, máy Dias và máy quay Kamera 

- Tạo ngân hàng tranh, ảnh trong chương trình Photoshop 
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- Tạo các Slide trong chương trình Powerpoint 

- Khai thác phương tiện dạy học trên mạng Internet 

11.32. Phương pháp dạy học Công nghệ:     3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Đại cương phương pháp dạy học kỹ thuật; Công nghệ 

dạy học; điện tử cơ bản, kỹ thuật vi xử lý. 

Mục tiêu học phần : 

Kết thúc học phần này sinh viên có thể: 

Kiến thức: 

- Phân tích được chương trình, cấu trúc, đặc điểm nội dung 

- Mô tả được chương trình môn Công nghệ 11 và 12 

- Phân tích nội dung chương trình Công nghệ 11 và 12 

- Xác định cấu trúc nội dung chương trình, nội dng bài học, những trọng 

tâm nội dung chương trình Công nghệ 11 và 12 

- Lựa chọn được phương pháp, phương tiện dạy học Công nghệ 11 và 12 

- Hướng dẫn phương pháp dạy học môn Vẽ kỹ thuật, gia công vật liệu và 

động cơ đốt trong sách Công nghệ 11 và 12 

Kĩ năng:  

- Rèn luyện được kỹ năng dạy học những nội dung điển hình trong các 

phân môn: Vẽ kỹ thuật, chế tạo cơ khí, động cơ đốt trong, trong sách Công nghệ 

11; kỹ thuật điện tử và kỹ thuật điện trong sách Công nghệ 12 

- Soạn hướng dẫn dạy học cho nội dung môn học 

- Giảng dạy những nội dung cơ bản của môn học Công nghệ 11 và 12 

- Phát triển phương tiện dạy học cho môn học 

Thái độ: 

- Tích cực trong học tập và hình thành được năng lực hoạt động nhóm 

- Hình thành năng lực sư phạm cho người giáo viên kỹ thuật 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Mô tả chương trình môn kỹ thuật công nghiệp  

- Phân tích nội dung chương trình công nghệ , xác định cấu trúc nội dung  

chương trình, cấu trúc bài học, những trọng tâm của nội dung chương trình  công 

nghệ kỹ thuật điện tử và Tin ở phổ thông. 

- Hướng dẫn phương pháp dạy học Phần công nghệ kỹ thuật điện tử. 

- Hướng dẫn phương pháp dạy học Phần công nghệ kỹ thuật Tin 
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- Thực hành phân tích chương trình môn học, soạn giáo án và chuẩn bị phương 

tiện dạy học. 

- Thực hành soạn hướng dẫn dạy học cho nội dung môn học. 

- Thực hành giảng daỵ những nội dung cơ bản của môn học công nghệ( phần 

điện tử). 

- Thực hành phát triển phương tiện dạy học cho môn học 

 

11.33. Động cơ đốt trong và ứng dụng:      3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương 2 

Mục tiêu học phần : 

Kiến thức: 

- Nêu được các khái niệm, cấu tạo, và nguyên lí làm việc của động cơ đốt 

trong 

- Giải thích được kết cấu của cơ cấu thanh truyền – trục khuỷu, cơ cấu 

phân phối khí 

- Phân tích được kết cấu và hoạt động của hệ thống cung cấp nhiên liệu 

- Phân tích được kết cấu và hoạt động của hệ thống làm mát 

- Phân tích được kết cấu và hoạt động của hệ thống bôi trơn 

- Trình bày được nguyên tắc truyền lực, kết cấu và hoạt động của động 

cơ đốt trong trên ô tô 

- Trình bày được nguyên tắc truyền lực, kết cấu và hoạt động của động 

cơ đốt trong trên xe máy 

- Trình bày được nguyên tắc truyền lực, kết cấu và hoạt động của động 

cơ đốt trong trên máy nông nghiệp 

- Trình bày được nguyên tắc truyền lực, kết cấu và hoạt động của động 

cơ đốt trong trên tàu thủy 

 Kĩ năng:  

- Nhận biết được các loại động cơ đốt trong trong đời sống 

- Nhận dạng được các chi tiết của cơ cấu thanh truyền – trục khuỷu trong 

động cơ thực tế 
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- Nhận dạng được các chi tiết của cơ cấu phân phối khí trong động cơ 

thực tế 

- Nhận dạng được các chi tiết và mô tả hoạt động của hệ thống cung cấp 

nhiên liệu trong động cơ đốt trong thực tế 

- Nhận dạng được các chi tiết và mô tả hoạt động của hệ thống làm mát 

trong động cơ đốt trong thực tế 

- Nhận dạng được các chi tiết và mô tả hoạt động của hệ thống bôi trơn 

trong động cơ đốt trong thực tế  

- Nhận dạng được các chi tiết kết cấu của ứng dụng động cơ đốt trong 

trên ô tô, xe máy, máy nông nghiệp, tàu thủy 

- Mô tả hoạt động của ứng dụng động cơ đốt trong trên ô tô 

- Mô tả hoạt động của ứng dụng động cơ đốt trong trên xe máy 

- Mô tả hoạt động của ứng dụng động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp 

- Mô tả hoạt động của ứng dụng động cơ đốt trong trên tàu thủy 

Thái độ: 

- Tìm kiếm thông tin về động cơ đốt trong và ứng dụng động cơ đốt 

trọng để áp dụng trong dạy học môn Công nghệ ở trường THPT. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Giới thiệu tổng quát lịch sử phát triển của động cơ đốt trong, các thuật  

ngữ chuyên ngành, nguyên lý làm việc của động cơ 2 kỳ và động cơ 4 kỳ, động 

cơ xăng và động cơ diezel 

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, hệ thống sử dụng trong động cơ 

đốt trong. 

- Giới thiệu về các lĩnh vực sử đụng động cơ đốt trong, nguyên tắc vận 

hành, nguyên lý truyền động mô men từ động cơ đến máy động lực thông dụng 

như ôtô, xe máy, tàu thuyền, máy nông nghiệp, máy phát điện…  

11.34. Hình họa và vẽ kỹ thuật:       3  tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: 0 

Mục tiêu học phần 

-  Giải được các bài toán về vị trí và về lượng thường gặp. 
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-  Biểu diễn được các vật thể, các chi tiết máy bằng phép chiếu thẳng góc . 

-  Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ vẽ thông dụng tạo được các bản vẽ kỹ 

thuật 

-  Đọc và lập được các bản vẽ theo TCVN. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Đồ thức của điểm, đường, mặt. 

- Các bài toán tìm giao của đường thẳng với các mặt. 

- Các bài toán tìm giao của các mặt. 

- Các tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ. 

- Vẽ hình học; Biểu diễn vật thể; Hình chiếu trục đo; Bản vẽ chi tiết; Bản vẽ lắp. 

11.35. Thực hành  CAD 2D:        1 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Hình hoạ và vẽ kỹ thuật 

Mục tiêu học phần : 

 Kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ về công nghệ CAD trong các 

lĩnh vực kỹ thuật. Bước đầu làm quen với việc thiết kế trên máy tính (vẽ các bản vẽ 

kỹ thuật) trong không gian 2 chiều (2D). 

   Kỹ năng: 

-Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 2D : AutoCAD. 

-Thiết kế được các bản thiết kế đúng kỹ thuật, đúng tiêu chuẩn. 

Xuất được các bản thiết kế ra file mềm và bản in trên giấy. 

   Thái độ: 

-Tự lập trong học tập, sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD, nghiêm 

chỉnh làm bài tập lớn và lên lớp đầy đủ. 

-Có ý thức tôn trọng bản quyền trí tuệ. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về đồ họa; giới thiệu phần mềm Auto CAD 

- Môi trường làm việc, các thành phần, công cụ làm việc, lệnh vẽ và hiệu 

chỉnh đối tượng trong bản vẽ 2D, 3D. 
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- Các kỹ thuật vẽ cơ bản và nâng cao; một số phần mềm CAD/CAM thông  

dụng khác. 

11.36. Công nghệ cắt gọt kim loại:       2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Hình họa và vẽ kỹ thuật 

Mục tiêu học phần : 

Học xong học phần này sinh viên có khả năng: 

Kiến thức 

- Hiểu được các khái niệm về công nghệ cắt gọt kim loại 

- Trình bày được hệ thống các yếu tố đánh giá độ chính xác gia công cắt gọt 

- Trình bày được kết cấu một số dụng cụ gia công cắt gọt 

- Hiểu được nguyên lý gia công các phương pháp cắt gọt kim loại 

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng các cơ cấu sử dụng 

trong máy gia công cắt gọt kim loại 

Kĩ năng 

- Vẽ được kết cấu một số dụng cụ cắt gọt 

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý một số cơ cấu trong máy cắt kim loại 

- Đọc cơ bản được sơ đồ máy cắt 

Thái độ 

- Chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận 

- Tôn trọng tính chính xác 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Tổng quan về bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt, nguyên lý cắt và 

dao cắt. 

- Giới thiệu khái quát về máy công cụ cắt gọt kim loại: máy tiện, phay, ... 

- Khái quát về máy tự động, máy điều khiển số, người máy công nghiệp và 

dậy truyền tự động. 

11.37. Cơ học ứng dụng:       2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương 2 

Mục tiêu học phần : 

   Kiến thức 

- Phát biểu được các khái niệm cơ bản và các nguyên lý tổng quát của cơ học về 

chuyển động và cân bằng của vật rắn và hệ vật rắn tuyệt đối dưới tác dụng của hệ 

lực. 

- Hiểu rõ và giải thích được nguyên lý hình thành và phương pháp phân tích động 

học và động lực học của cơ cấu. Phương pháp xác định vị trí, vận tốc và gia tốc 

của  một số cơ cấu phẳng. 
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-  Phát hiện và chứng minh được các tính chất cơ bản của hệ lực và điều kiện cân 

bằng của  hệ lực tác dụng lên vật rắn và hệ vật rắn. 

  Kỹ năng: 

- Áp dụng được các nguyên lý và định luật trong cơ học để giải quyết bài toán cân 

bằng và chuyển động của chất điểm, vật rắn và hệ cơ học. 

-  Thiết kế được cấu hình 1 số cơ cấu phẳng trên cơ sở phân tích động học cơ cấu. 

- Thiết lập được phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ thông qua các định 

lý và nguyên lý cơ học 

- Phân tích và xác định được các liên kết thường gặp và phản lực liên kết tương 

ứng 

  Thái độ:  

- Nhìn nhận vấn đề 1 cách khách quan, đánh giá từ nhiều phía, nhiều yếu tố tác 

động. 

- Có tư tưởng độc lập, luôn luôn vận động tư duy và liên hệ các vấn đề đã học vào 

các vấn đề kỹ thuật gặp phải trong thực tế. 

- Chăm chỉ và yêu thích môn học. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Những khái niệm chung. Điều kiện cân bằng tĩnh học của vật rắn. 

- Ma sát - Trọng tâm của vật rắn và động học chất điểm. 

- Khái niệm về lực. Biểu đồ nội lực. Đặc trưng hình học của mặt cắt 

- Các hình thức chịu lực đơn giản. 

- Các hình thức chịu lực phức tạp. 

- Cấu trúc và xếp loại cơ cấu. 

- Phân tích động học và lực học cơ cấu phẳng. 

- Các vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy. 

- Các mối ghép cơ bản. 

- Các bộ truyền cơ khí thường gặp. 

- Các chi tiết máy đỡ, nối và các chi tiết máy quay. 

11. 38. Tổ chức quản lý QTDH& PTCTGD:    2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học 
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Mục tiêu học phần : 

 Kiến thức: 

- Phân biệt được các mô hình tổ chức 

- Mô tả đượctr cấu trúc tổ chức của quá trình dạy học và các hình thức tổ 

chức quá trình dạy học. 

- Phân biệt được các loại kế hoạch trong quá trình dạy học 

- Phân biệt được cấu trúc của bài dạy lý thuyết và bài dạy thực hành 

- Phát biểu được khái niệm quản lý, đặc điểm lao động  quản lý, chức 

năng quản lý, nguyên tắc, phương pháp quản lý 

- Phát biểu được khái niệm quản lý quá trình dạy học, xác định được 

chức năng của công tác quản lý trong quá trình dạy học. 

- Xác định được chức năng và nội dung quản lý quá trình dạy học 

- Phân biệt đượ các khái niệm về chương trình và các kiểu chương trình 

đào tạo, các cấp độ của chương trình đào tạo trong giáo dục chuyên nghiệp; 

- Mô tả được quy trình và nội dung các bước phát triển chương trình đào 

tạo theo phương pháp thông thường và theo phương pháp có sự tham gia của các 

bên liên quan; 

- Trình bày được các mô hình, phương pháp phát triển chương trình đào 

tạo và phương pháp đánh giá chương trình giáo dục. 

-  Nêu được các quy định về tổ chức và quản lý chương trình đào tạo của 

Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Giáo dục Đào tạo. 

Kĩ năng:  

- Xác định cấu trúc của chương trình đào tạo nghề/chương tình môn học 

- Phân tích nhiệm vụ công việc của một nghề cụ thể 

- Lập kế hoạch dạy học cho một khóa học/môn học cụ thể 

- Xây dựng được các công cụ (như: tiêu chí đánh giá, phiếu câu hỏi để 

khảo sát thông tin các bên liên quan…) phục vụ cho đánh giá chương trình giáo 

dục  

- Lập kế hoạch tổ chức một bại học lý thuyết và bài thực hành 
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- Đề xuất được biện pháp quản lý trong quá trình dạy học 

- Thể hiện khả năng viết mạch lạc, trôi chảy, đúng ngữ pháp trong trình 

bày các sản phẩm học tập 

Thái độ: 

- Thể hiện sự chăm chỉ, nhiệt tình tích cực, say mê trong giải quyết 

nhiệm vụ học tập; có ý thức làm việc khoa học, có kế hoạch,  thể hiện tốt sự phối 

hợp trong thực hiện nhiệm vụ học tập, chú trọng tới chất lượng sản phẩm. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Giới thiệu khái quát về  mục đích, ý nghĩa và  nguyên tắc của việc lập kế  

hoạch. 

- Mô tả chương trình và các loại kế hoạch trong dạy học. 

- Mô tả cấu trúc của bài giảng cấu trúc tổ chức của các hình thức tổ chức của  

việc dạy và học. 

- Trình bày khái niệm về quản lý, nội dung của công việc quản lý quá trình dạy  

học như quản lý chương trình, nội dung, quản lý hoạt động của giáo viên, học sinh 

và quản lý chất lượng dạy học.  

- Trình bày các khái niêṃ về chương trình, cấu trúc chương trinh giáo duc̣, các  

mô hình và phương pháp giáo duc̣. 

Thực hành: 

- Thực hành phân tích chương trình môn học, các loại kế hoach trong dạy học. 

- Thực hành xây dựng cấu trúc tổ chức  của bài giảng 

- Thực hành xác định những nội dung của công tác quản lý chương trình, nội  

dung và xây dựng kế hoạch quản lý học sinh học nghề. 

- Thưc̣ hành phân tích công viêc̣/ nhiêṃ vu/̣xây dưṇg chương trình và kế  

hoac̣h đào taọ. 

11.39. Quản lý nhà nước và quản lý ngành GD ĐT:    2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: 0 

Mục tiêu học phần : 

 Kiến thức: 

- Trình bày được những vấn đề cơ ban về tổ chức và hoạt động cảu Nhà 

nước CHXHCN Việt Nam và những vấn đề cơ bản trong quản lý hành chình Nhà 
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nước.  

- Trình bày được những nội dung cơ bản của Luật Cán bộ công chức, 

Luật Viên chức 

- So sánh tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ của giáo viên phổ thông hạng 

I, II, III 

- Nhận diện được những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong Giáo dục và 

Đào tạo hiện nay 

- Trình bày được quan điểm chỉ đạo về sự nghiệp đổi mới Giáo dục và 

Đào tạo, định hướng chiến lược Giáo dục Đào tạo thời kì CNH, HĐH  

- Trình bày được những nội dung của Luật Giáo dục 2005 và những điểm 

sửa đổi 

- Xác định được những nội dung cơ bản của Điều lệ trường trung học, 

quy chế quy định về việc giảng dạy ở THPT, quy chế công nhận trường trung học 

đạt chuẩn quốc gia, quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông 

- Xác định được chế độ cho điểm, hệ số các loại điểm và hệ số các môn 

học 

 Kĩ năng:  

- Liên hệ với cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam 

- Liên hệ thực tiễn những vấn đề về quản lý hành chính Nhà nước, Luật 

Cán bộ công chức, Luật Viên chức trong thực tiễn. 

- Đánh giá những quan điểm chỉ đạo sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo, 

giải pháp phát triển giáo dục đào tạo.  

- Vận dụng những nội dung của Luật giáo dục, quy chế quy định về 

giảng dạy, về thanh tra kiểm tra, quy chế công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc 

gia, quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông, chế độ cho điểm, hệ số 

các loại điểm, hệ số các môn học để giải quyết các tình huống trong quản lý, giáo 

dục, đánh giá học sinh.  

- Liên hệ với thực tiễn giáo dục địa phương và đề xuất các giải pháp giải 

quyết các bất cấp, yếu kém của giáo dục địa phương.  

- Thể hiện khả năng viết mạch lạc, trôi chảy, đúng ngữ pháp trong trình 
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bày các sản phẩm học tập 

Thái độ: 

- Có ý thức chấp hành đúng Luật giáo dục và quy định khác trong học 

tập, rèn luyên.  

- Thể hiện sự chăm chỉ, nhiệt tình tích cực, say mê trong giải quyết 

nhiệm vụ học tập. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Học phần Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành GD&DT cung  

cấp cho sinh viên sư phạm những vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lý hành 

chính nhà nước và công vụ, công chức; 

- Làm rõ đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo 

- Tìm hiểu nội dung cơ bản của Luật Giáo dục, Điều lệ, qui chế, qui định  

đối với giáo dục phổ thông 

- Liên hệ thực tiễn, phân tích đánh giá hoạt động giáo dục đào tạo bậc phổ  

thông ở địa phương. 

11. 40. Các lý thuyết học tập       2 tín chỉ 

 Điều kiên tiên quyết: Giáo dục học nghề nghiệp, Tâm lý học 

    Mục tiêu học phần : 

Kiến thức: 

-  Trình bày được cơ sở triết học, tâm lý học của các lý thuyết học tập 

- Phân tích được khái niệm lý thuyết học tập 

- Phân biệt được 2 quan điểm tiếp cận: tiếp cận phân tích và tiếp cận hệ thống 

- Mô tả được bản chất và đặc điểm của các lý thuyết học tập khác nhau 

- So sánh được các kiểu chiến lược học tập 

Kỹ năng: 

- Vận dụng được các lý thuyết học tập và các chiến lược học tập trong dạy 

học; 

- Đánh giá các quá trình dạy học dựa trên cơ sở lý thuyết học tập; 

 Thái độ: 

-  Tích cực tham gia vào các hoạt động học tập trên lớp 

-  Yêu nghề, hứng thú tìm hiểu các kiến thức chuyên sâu về sư phạm; 
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- Rèn luyện được các kỹ năng học tập cơ bản: phân tích, tổng hợp, đánh 

giá, so sánh, làm việc nhóm …. 

 

11. 41. Công nghệ giáo dục      2 tín chỉ 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học, giáo dục học, công nghệ dạy học 

         Mục tiêu học phần: 

- Nhận biết được lịch sử và xu thế phát triển của công nghệ giáo dục; 

 - Giải thích được bản chất của giáo dục, công nghệ và công nghệ giáo dục; 

 - Nêu được các đặc điểm , vai trò, cách phân loại công nghệ giáo dục; 

 - Trình bày được các các cách tiếp cận công nghệ giáo dục; 

 - Giải thích được cơ sở tâm lí học (lí thuyết học tập và phương thức học tập), 

cơ sở sư phạm (chiến lược sư phạm, thiết kế dạy học) và cơ sở công nghệ (công cụ 

nhận thức, công nghệ multimedia) trong các sản phẩm công nghệ giáo dục thực tế. 

 - Thiết kế công nghệ giáo dục cho một bài học hoặc nội dung học tập cụ thể 

(lựa chọn lí thuyết và phương thức học tập; lựa chọn chiếc lược sư phạm và thiết 

kế dạy học theo chiến lược đó; lựa chọn công cụ nhận thức và thiết kế công nghệ 

multimedia). 

 - Trình bày được các hệ thống và mô hình công nghệ giáo dục hiện đại trên 

thế giới; 

 -. Lựa chọn và thiết kế một hệ thống công nghệ giáo dục cho một bài học 

hoặc một nội dung chuyên môn cụ thể; 

 - Phát huy tích cực trong học tập hợp tác nhóm, ý thức được xu thế phát 

triển của công nghệ giáo dục hiện nay và tiềm năng ứng dụng của nó trong nghề 

nghiệp giáo viên.  

11. 42. Giáo dục hướng nghiệp     2 tín chỉ  

 Điều kiện tiên quyết: tâm lý học, giáo  dục học nghề nghiệp 

 Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức 

- Mô tả được ý nghĩa của giáo dục hướng nghiệp, thế giới việc làm 

- Trình bày được nội dung và các phương pháp hướng nghiệp 

- Trình bày được quy trình phỏng vấn, tư vấn nghề 

Kỹ năng: 
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- Xây dựng được kế hoạch tư vấn nghề 

- Thực hiện tư vấn nghề cho sinh viên 

Thái độ 

Có thái  độ đúng đắn đối với hoạt động nghề nghiệp 

 

 Học phần gồm những nội dung chính sau: 

 - Kiến thức 

 + Những vấn đề chung về tư vấn hướng nghiệp 

 + Qúa trình tư vấn hướng nghiệp 

 + Nội dung tư vấn hướng nghiệp 

 +  Thế giới nghề nghiệp 

 - Kỹ năng 

 +Thực hiện các  bài trắc nghiệm lựa chọn nghề nghiệp 

11.43. Lý thuyết mạch 1                 3 tín chỉ 

 Điều kiện tiên quyết: Học đồng thời hoặc sau Module Toán cao cấp, Toán 

tử Laplace. 

Mục tiêu của học phần 

Kiến thức:  

- Trình bày được khái cơ bản của mạch điện 

- Trình bày và vận dụng được các phương pháp cơ bản để giải mạch điện ở  

chế độ xác lập và quá độ; 

- Tính toán được các thông số của mạch dao động đơn nối tiếp và song song; 

- Vẽ được đồ thị Bode đặc tuyến tần số biên độ và pha của mạch điện; 

 Kỹ năng: 

- Phân tích và tính toán được các mạch điện phức tạp; 

-Lựa chọn được phương pháp tối ưu khi phân tích và tính toán một mạch  

điện bất kỳ; 

Thái độ: 

-Có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm, có khả nâng tự nghiên cứu, làm 

việc độc lập 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

 Khái niêṃ và các điṇh luâṭ cơ bản về mac̣h điêṇ, chế đô ̣ xác lâp̣ hình sin 

trong mac̣h điêṇ tuyến tính đơn giản. Các phương pháp cơ bản giải mac̣h điêṇ 
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tuyến tính, các tính chất cơ bản của mac̣h điêṇ tuyến tính, các hàm truyền đaṭ. 

Maṇg môṭ cửa tuyến tính,  Maṇg hai cửa tuyến tính,  mac̣h điêṇ ba pha. Mac̣h điêṇ 

có chu kỳ kích thích không sin. 

11.44. Kỹ thuật số         3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Đã học xong module  Điện tử cơ bản 

Mục tiêu của học phần 

Học xong học phần này sinh viên có khả năng: 

Kiến thức:  

- Trình bày được khái quát hóa và vai trò của môn học đối với chuyên ngành 

đào tạo 

-Trình bày được các khái niệm cơ bản của hệ thống số 

                 - Mô tả được phương trình, bảngtrạng thái, ký hiệu, sơ đồ logic, nguyên lý  

hoạt động của các phần tử logic. 

-Trình bày được các định luật cơ bản của đại số logic, các phương pháp biểu  

diễn và tối thiểu hóa hàm logic. 

- Phân tích và thiết kế được các mạch logic tổ hợp và mạch dãy. 

- Biết cách ứng dụng để giải các bài toán trong thực tế một cách tối ưu 

Kỹ năng: 

-Khảo sát được các họ IC số cơ bản 

-Kiểm tra tình trạng IC số 

-Lựa chọn linh kiện để lắp ráp được các mạch số theo yêu cầu. 

-Phân tích và xử lý sự cố trong mạch số.  

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý của các mạch số tối ưu nhất. 

-Làm việc độc lập và tổ chức làm việc nhóm. 

Thái độ: 

-Nhận thức và thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn lao động, tác phong công 

nghiệp. 

-Tích cực liên hệ giữa kiến thức đã học với thực tế để thiết kế một số mạch 

số. 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

 Lý thuyết: Cung cấp các kiến thức về  hệ thống số: 

 - Các định luật cơ bản của đại số logic, các hàm logic cơ bản và thông dụng, 

các phương pháp biễu diễn và tối thiểu hoá hàm logic. 
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 - Các họ vi mạch logic cơ bản, các phương pháp ghép nối và thiết kế. 

 - Thiết kế và phân tích mạch thông dụng. 

 - Tìm hiểu đặc điểm, tính chất và ứng dụng các phần tử nhớ cơ bản. 

 - Các bộ đếm, các bộ ghi dịch, thiết kế và phân tích các mạch logic dãy. 

 Thực hành:  

 - Cung cấp kỹ năng cơ bản trong quá trình thiết kế, lắp ráp mạch số. 

- Thực hiện việc thiết kế, lắp ráp và hiệu chỉnh các mạch số (các bộ đếm theo 

modun, lắp ráp các mạch giải mã, điều khiển ghi đọc dữ liệu EEPROM, lập trình 

GAL, ...) 

11.45. Kỹ thuật đo lường-cảm biến       4 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Người học đã học Lý thuyết mạch và Điện tử cơ bản 

 Mục tiêu của học phần 

Học xong học phần này sinh viên có khả năng: 

 Kiến thức:  

- Trình bày được các khái niệm về kỹ thuật đo lường và cảm biến; 

- Tổng hợp và xử lý kết quả đo lường trong các khảo sát mạch và hệ thống  

điện – điện tử; 

-Hiểu và trình bày được nguyên lý xây dựng các phương tiện đo hiện số; 

-Hiểu và trình bày được nguyên lý xây dựng máy hiện sóng; 

- Hiểu và trình bày được các phương pháp đo các đại lượng điện và không 

điện;       

 Kỹ năng 

-Lựa chọn được phương pháp và PTĐ thích hợp tiến hành đo một đại lượng; 

- Xử lý kết quả quan sát trong phép đo; 

- Khai thác sử dụng các PTĐ thông dụng: 

- Sử dụng phần mềm Matlab để mô phỏng các PTĐ thông dụng. 

Thái độ 

 -Nhận thức và thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn lao động, tác phong công 

nghiệp. 

 -Có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm, có khả năng làm việc độc lập và  

tự nghiên cứu những nội dung trong giáo trình, tài liệu. 

         - Tích cực liên hệ giữa kiến thức đã học với thực tế để thiết kế một số mạch 

điện tử cơ bản, yêu ngành, yêu nghề. 
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Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Lý luận về đo lường, hệ đơn vị và tiêu chuẩn; các sai số và cách thành lập  

kết quả quá trình đo. Giới thiệu các phương pháp và dụng cụ đo các đại lượng điện 

(U, I, R, L, C, M, P, W, f, cos). Phương pháp và dụng cụ đo, xác định các đại 

lượng không điện (Nhiệt độ, khoảng cách vị trí, tốc độ,....) 

- Vận hành các thiết bị đo: Máy phát tín hiệu, máy hiện sóng tương tự, số 

- Thí nghiệm đo, xác định và xử lý kết quả đo các thông số tín hiệu, tham số  

mạch điện. 

- Giới thiệu các kiến thức thực tế cơ bản về các loại cảm biến: cảm biến  

quang, cảm biến vận tốc, cảm biến nhiệt độ. Các phương pháp chuyển đổi tín hiệu 

và kết nối với mạch điều khiển. 

- Cung cấp các phương pháp sử dụng cảm biến đối với từng yêu cầu riêng  

biệt. Lắp ráp các mạch chuyển đổi sơ cấp. Thiết kế và lắp đặt hệ thống cảm biến 

trong dây chuyền tự động. 

11.46. Kỹ thuật tương tự        4 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Đã học xong  module Điêṇ tử căn bản, Lý thuyết mac̣h 1 

Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức:  

- Trình bày được khái quát hóa và vai trò của môn học đối với chuyên ngành  

             đào tạo; 

- Mô tả được cấu trúc mạch điện, nguyên lý hoạt động và các phương pháp 

phân cực cho các bộ khuếch đại; 

- Tính toán được các tham số trong cả chế độ DC và AC của các bộ khuếch  

đại; 

- Thiết kế được các bộ khuếch đại theo yêu cầu; 

- Mô tả được cấu trúc mạch điện, nguyên lý hoạt động của các loại mạch lọc  

tín hiệu; 

- Thiết kế được các mạch lọc theo yêu cầu. 

Kỹ năng: 

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo; 

- Khảo sát được các tham số của mạch điện; 

- Làm việc độc lập và tổ chức làm việc nhóm. 

Thái độ: 
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 -Nhận thức và thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn lao động, tác phong công   

  nghiệp; 

- Tích cực liên hệ giữa kiến thức đã học với thực tế để thiết kế các mạch điện  

tử theo yêu cầu, yêu ngành, yêu nghề. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

 Khái quát chung về cơ sở phân tích mạch điện tử; Phân tích và tính toán các 

mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, khuếch đại công suất, khuếch đại thuật toán; các mạch 

biến đổi và ổn định nguồn cung cấp; các phương pháp và mạch điện tạo nguồn tín hiệu 

tương tự hay rời rạc; các phương pháp biến đổi và điều chế tín hiệu.    

 Thiết kế, lắp ráp và khảo sát một số mạch điện tử tương tự điển hình. 

11.47. Kỹ thuật Vi xử lý        4 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các modul điện tử cơ bản, Kỹ thuật số... 

Mục tiêu của học phần: 

Kết thúc học phần này sinh viên có thể tiếp thu được: 

 Kiến thức: 

- Biết cách tính toán, chuyển đổi qua lại thành thạo giữa các loại mã số có 

liên quan đến vi xử lý nhằm phục vụ tốt cho môn học kỹ thuật vi xử lý.  

- Phân tích được cấu trúc chung của một bộ vi xử lý, một hệ vi xử lý, chức 

năng các thành phần cơ bản nằm bên trong của hệ vi xử lý.  

- Phân biệt hay (định nghĩa) được giữa bộ vi xử lý, hệ vi xử lý hay vi điều 

khiển 

- Phân tích được cấu trúc phần cứng, kỹ thuật lập trình Assembly cho hệ Vi 

xử lý, vi điều khiển cơ bản, từ đó có khả năng tự nghiên cứu, đọc hiểu các bộ Vi 

xử lý, vi điều khiển khác. 

 Kỹ năng: 

- Phát triển tư duy, kỹ năng phân tích mạch đối với một hệ vi xử lý 

- Ứng dụng một số linh kiện điện tử, vi mạch phụ trợ để thiết kế một hệ vi 

xử lý cơ bản, hoặc có khả năng mở rộng bộ nhớ hay sửa chữa, nâng cấp cho một hệ 

vi xử lý. 

- Tính toán, thiết kế mạch, sử dụng hệ VXL 8 bit, 16 bít, vi điều khiển để lập 

trình điều khiển các mạch ứng dụng cơ bản trong thực tế. 
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Thái độ: 

- Là môn học có khả năng ứng dụng nhiều trong thực tế, trong đó đòi hỏi 

phải có kiến thức tổng hợp, vì vậy sinh viên sẽ phải tự mình tìm tòi, bổ sung những 

kiến thức còn thiếu trong quá trình học tập, dẫn tới tăng cường tính chủ động học 

tập, gây hiệu ứng tích cực đối với các môn học khác. 

- Hình thành kỹ năng phân tích bài toán kỹ thuật, tăng khả năng tư duy và 

giải quyết vấn đề, biết cách tổng hợp, làm việc độc lập và kết hợp theo nhóm... 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

Lý thuyết: Học phần này cung cấp các kiến thức về:  

 - Giới thiệu khái niệm, đặc tính kỹ thuật của các họ vi xử lý, lịch sử phát 

triển, vai trò trong công nghiệp của chúng.  

- Trình bày về cấu trúc phần cứng, bộ nhớ và ngôn ngữ lập trình cho các họ vi 

xử lý.  

- Thực hiện các bài tập ứng dụng xây dựng dựa trên những bài toán kỹ thuật 

thực tế sử dụng công nghệ vi xử lý để xử lý tín hiệu, tính toán, điều khiển thiết bị  

Thực hành: Thiết kế phần cứng và viết chương trình cho các bài toán ứng 

dụng. 

11.48.  Đồ án chuyên ngành điện tử 1     1 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Đã học mô đun Kỹ thuâṭ vi xử lý, Mạng và máy tính 

Mục tiêu học phần:  

- Làm sâu sắc và hệ thống các kiến thức người học đã được trang bị thuộc 

lĩnh vực điện tử; 

- Phát triển năng lực vận dụng, khái quát và giải quyết vấn đề 

- Hình thành phẩm chất linh hoạt, sáng tạo 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

Các sinh viên thực hiện các đồ án với nội dung thuộc lĩnh vực Kỹ thuật 

tương tự, kỹ thuật cảm biến và vi điều khiển. Các đồ án này có ứng dụng trong 

thực tế với các quy mô nhỏ không đòi hỏi việc thay đổi chương trình (ví dụ: Hệ 

thống điều khiển thiết bị, xử lý tín hiệu, tính toán,.….).  

Đồ án được thực hiện dưới hình thức làm việc theo nhóm. Các thành viên 

trong nhóm sẽ thực hiện các nội dung như: Lên kế hoạch làm việc chung, phân 

công nhiệm vụ cho các thành viên, thu thập dữ liệu thực tế, thảo luận nhóm tổng 
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hợp và thực hiện, theo dõi quá trình thực hiện đồ án và đánh giá lẫn nhau, trình bày 

kết quả theo nhóm,… 

11.49. Điện tử cơ bản        3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức:  

- Trình bày được khái quát hóa và vai trò của môn học đối với chuyên ngành  

đào tạo 

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phân loại các linh kiện thụ  

động 

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phân loại các dụng cụ điện  

thanh, chuyển mạch. 

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phân loại các linh kiện bán  

dẫn và các ứng dụng của chúng. 

-Trình bày được nguyên lý hoạt động mạch điện cơ bản, đặc điểm phân cực  

của mạch. 

 Kỹ năng: 

- Sử dụng và bảo quản được các thiết bị đo cơ bản 

- Phân tích được các tham số của mạch điện cơ bản 

-Tính toán được các tham số của mạch điện cơ bản. 

- Thực hiện lắp ráp các mạch điện tử cơ bản. 

-Khảo sát được các tham số cơ bản của mạch điện tử.  

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý các mạch điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật 

- Phân tích được các tham số linh kiện 

- Thực hiện việc tháo lắp các linh kiện điện tử theo kỹ thuật. 

-Làm việc độc lập và tổ chức làm việc nhóm. 

Thái độ: 

-Nhận thức và thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn lao động, tác phong công 

nghiệp. 

-Tích cực liên hệ giữa kiến thức đã học với thực tế để thiết kế một số mạch 

điện tử cơ bản, yêu ngành, yêu nghề. 
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Học phần bao gồm những nội dung chính sau:  

- Cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo, kí hiệu trên sơ đồ, nguyên lí  

làm việc, đặc tính, thông số, ứng dụng... của các linh kiện điện tử thường gặp – 

Điện trở, tụ điện, cuộn dây, thạch anh; Diode; Transistor lưỡng cực BJT; transistor 

trường MOS; Tiristor; IGBT, OPAMP;.... 

- Các kiến thức về mạch điện tử cơ bản như mạch khuếch đại, mạch cung cấp  

nguồn, mạch tạo xung, các mạch tính toán và điều khiển tuyến tính, phi tuyến, ... 

11. 50. Máy tính và mạng máy tính      3 tín chỉ  

Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật vi xử lý 

 Mục tiêu của học phần 

 Học xong học phần này sinh viên có khả năng: 

     Kiến thức 

- Trình bày được khái quát hóa và vai trò của môn học đối với chuyên ngành 

đào tạo 

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thành phần hệ thống máy tính 

- Phân tích, tính toán, thiết kế hệ thống nhớ cho máy tính 

-Sử dụng máy tính kết nối đến các hệ thống khác thông qua các cổng giao  

tiếp, ghép nối thông dụng 

- Trình bày được nguyên lý truyền thông trong mạng máy tính, cách thức  

trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị đầu cuối thông qua các lớp giao thức. 

- Mô tả được nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong mạng LAN, thiết kế  

xây dựng mạng LAN theo các yêu cầu cụ thể 

         Kỹ năng: 

-Phân tích được nguyên lý hoạt động của máy tính và mạng từ đó có khả  

năng phân tích được những vấn đề phát sinh khi sử dụng máy tính và mạng máy 

tính 

-Xây dựng, cài đặt, triển khai hệ thống máy tính và mạng máy tính theo các  

yêu cầu khác nhau 

-Thực hiện tháo lắp, bảo trì hệ thống máy tính và mạng máy tính 

- Phân tích được vai trò, chức năng của các thành phần trong hệ thống 

- Làm việc độc lập và tổ chức làm việc nhóm 

     Thái độ 

- Thể hiện sự chăm chỉ, nhiệt tính, tích cực, say mê trong giải quyết nhiệm 

vụ học tập 
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- Thể hiện thái độ yêu nghề, chuyên môn đã lựa chọn. Tích cực liên hệ giữ  

kiến thức được học với thực tế 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau:  

Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính: các khái niệm 

cơ bản, các kiến trúc mạng, mô hình tham chiếu OSI, mô hình TCP/IP, các giao 

thức cơ bản của họ TCP/IP, công nghệ Ethernet và một số giao thức ở tầng ứng 

dụng. Giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một số thiết bị mạng; cấu hình 

và khai thác tài nguyên mạng. 

11.51. Bảo trì thiết bị điện tử       2 tín chỉ  

Điều kiện tiên quyết: Lập trình điều khiển hệ thống. 

Mục tiêu của học phần 

Kết thúc học phần này sinh viên có khả năng: 

Kiến thức: 

-Trình bày, đánh giá tình trạng và hiệu quả sử dụng của trang thiết bị điện tử (  

thông qua độ tin cậy và chỉ số khả năng sẵn sàng của hệ thống); 

-Xác định được chi phí chu kỳ sống của thiết bị (LCC);  

- Phân biệt được cấu trúc cơ bản về hệ thống phần cứng, phần mềm của thiết bị  

điện tử (TBĐT);  

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ thống các TBĐT; 

- Trình bày được các bước lập hồ sơ thiết bị bảo trì; 

Kỹ năng: 

- Tháo lắp được phần cứng, cài đặt phần mềm, nhận biết và khắc phục các lỗi  

thường gặp của TBĐT; 

- Kiểm tra  được tình trạng hư hỏng, lập kế hoạch sửa chữa, thay thế và thực  

hiện khắc phục hệ thống các TBĐT; 

- Lập kế hoạch và chiến lược bảo trì cho các hệ thống thiết bị điện – điện tử  

trong dây chuyền sản xuất; 

-Phán đoán xác định và khoanh vùng vị trí đưa ra phương pháp đo kiểm nhận  

biết hư hỏng hoắc lỗi để lập kế hoạch sửa chữa hay thay thế  

- Thiết kế chế tạo các mođun thay thế cho thiết bị công nghiệp và dân dụng; 

- Thực hiện công cụ 5S trong bảo trì thiết bị (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn  

sóc, Sẵn Sàng); 

Thái độ: 
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- Hợp tác làm việc nhóm, tự chịu trách nhiệm, yêu nghề; 

- Thực hiện tốt các yêu cầu đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, rèn luyện tác 

phong và vệ sinh công nghiệp; 

- Rèn luyện tính sáng tạo và kỷ luật trong công nghiệp; 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau:  

- Về kiến thức:  

+ Phân tích đánh giá tình trạng và hiệu quả sử dụng của trang thiết bị điện tử (  

độ tin  cậy và khả năng sẵn sàng của hệ thống). 

+ Tính toán chi phí chu kỳ sống của thiết bị. 

+ Phân biệt được cấu trúc cơ bản về hệ thống phần cứng, phần mềm của thiết bị  

điện tử; 

+ Phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ thống các thiết bị điện tử 

+ Thiết lập được hồ sơ bảo trì. 

- Về kỹ năng: 

+ Tháo lắp được các thành phần phần cứng, cài đặt phần mềm, nhận biết và  

khắc phục được lỗi thường gặp của hệ thống TBĐT; 

 + Xác định được tình trạng hư hỏng, lập kế hoạch sửa chữa, thay thế và khắc  

phục được hỏng của hệ thống; 

+ Lập kế hoạch và chiến lược bảo trì cho các hệ thống điện- điện tử trong dây  

truyền sản xuất. 

Thực tập rèn luyện kĩ năng bảo trì, sữa chữa các thiết bị điện tử. 

11.52. Đồ án chuyên ngành điện tử 2 :     2 tín chỉ 

 Điều kiện tiên quyết: Đã học xong về Kỹ thuật Vi xử lý, kỹ thuật mạch 

điện tử 2, thông tin số, Điều khiển với PLC. 

 Mục tiêu học phần: 

 -Khái quát, hệ thống hóa  kiến thức, kỹ năng người học đã được trang bị; 

- Phát triển năng lực vận dụng, khái quát và giải quyết vấn đề 

- Hình thành phẩm chất linh hoạt, sáng tạo chính xác , cẩn trọng trong NC

   

 Học phần gồm những nội dung sau: 

 - Các sinh thực hiện các đồ án với nội dung thuộc lĩnh vực kỹ thuật mạch 

điện tử,kỹ thuật cảm biến ,PLC hoặc VĐK liên kết máy tính... các đồ án này có 

ứng dụng trong thực tế với các quy mô lớn nhưng có khả năng thay đổi chương 
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trình điều khiển,giám sát và lưu trữ thông tin( ví dụ : Hệ thống điều khiển phân 

loai sản phẩm bằng vi điều khiển hoặc PLC có kết nối máy tính để giám sát và lưu 

trữ truyền thông,...) 

            - Đồ án được thực hiện dưới hình thức làm việc theo nhóm. Các thành viên 

trong nhóm sẽ thực hiện các nội dung như : Lên kế hoạch làm việc chung,phân 

công nhiệm vụ cho các thành viên ,thu nhập dữ liệu thực tế ,thảo luận nhóm tổng 

hợp và thực hiện,theo dõi quá trình thực hiện đồ án và đánh giá lẫn nhau,trình bày 

kết quả theo nhóm,... 

11.53. Lập trình C  ứng dụng       2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Tin hoc̣ đại cương, điện tử cơ bản 

Mục tiêu của học phần 

Kết thúc học phần này sinh viên có thể: 

 Kiến thức: 

- Khai báo được các biến phù hợp cho phần cứng của vi xử lý/ vi điều khiển. 

- Phân tích được bài toán, lập được lưu đồ thuật toán, viết chương trình cho 

các bài toán trong thực tế theo yêu cầu. 

- Sử dụng được ngôn ngữ lập trình C cho vi điều khiển (các kiểu dữ liệu, các 

phép toán xử lý dữ liệu, cấu trúc chương trình, mảng dư liệu, hàm) 

- Viết được các chương trình ứng dụng cơ bản cho vi điều khiển sử dụng lập 

trình C: Led đơn, Led 7 thanh, LCD, động cơ bước, động cơ DC. 

 Kỹ năng: 

- Sử dụng được các công cụ lập trình C cho vi điều khiển Keil C, CCS. 

- Khai thác sử dụng được công cụ Debug để theo dõi thiết bị ngoại vi, bộ 

nhớ của vi xử lý, vi điều khiển 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.  

           Thái độ: 

- Nhận thức và thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn lao động, tác phong 

công nghiệp; 

- Tích cực liên hệ giữa kiến thức đã học với thực tế để thiết kế các mạch 

điện tử ứng dụng vi điều khiển và lập trình C theo yêu cầu. yêu ngành, yêu nghề 
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Học phần bao gồm những nội dung chính sau:  

- Trình bày các khái niệm về kiểu dữ liệu, các phép toán, các cấu trúc điều 

khiển, con trỏ, cấu trúc một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C++.  

- Cung cấp các khái niệm và phương pháp cũng như rèn luyện kỹ năng về lập 

trình hướng đối tượng. Vận dụng được các kiểu dữ liệu có cấu trúc trong lập trình 

để giải các bài toán chuyên ngành. 

- Cung cấp các ví dụ, bài tập hướng ngành điện, điện tử 

11.54.  Điều khiển với PLC       3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Lâp̣ trình C, Kỹ thuâṭ vi xử lý, Maṇg máy tính. 

Mục tiêu của học phần 

Khi hoàn thành modul này, người học có khả năng: 

Kiến thức 

 -Mô tả được cấu tạo bộ điều khiểnPLC (Program Logic Controler) 

 -Phân tích được nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển  sử dụng PLC  

 -Phân tích được nguyên lý hoạt động hệ thống điều khiển tự động sử dụng  

PLC  

 -Phân tích được các phương pháp lập trình, điều khiển cho hệ thống tự  

động sử dụng PLC 

 Kỹ năng 

 -Thiết kế, viết chương trình điều khiển được hệ thống điều khiển tự động  

sử dụng PLC.  

 -Lắp ráp, nạp chương trình và giám sát chương trình được hệ thống điều  

khiển tự động sử dụng PLC. 

Thái độ 

 -Tiếp cận và có khả năng tự nghiên cứu để sử dụng được các loại PLC  

khác nhau. 

 -Ứng dụng PLC vào các hệ thống điều khiển tự động dân dụng và công ng  

hiệp 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

 Học phần này giới thiệu khái niệm về PLC, lịch sử phát triển, cấu trúc, vai 

trò trong công nghiệp của các loại PLC. Đồng thời trình bày về cấu trúc phần cứng, 

bộ nhớ và cấu trúc chương trình của PLC nói chung. Nội dung chính của học phần 

nhằm mục đích giúp sinh viên thiết kế và viết chương trình điều khiển cho một hệ 
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thống tự động hóa có sử dụng PLC và xử lý được các tín hiệu số, tương tự. Các câu 

lệnh giảng dạy trong học phần sẽ tập trung vào một loại PLC sử dụng phổ biến 

trong công nghiệp hiện nay là PLC S7-300 của Siemens với 3 loại ngôn ngữ FBD, 

STL, LAD. 

11.55.  Xử lý tín hiêụ và loc̣ số       2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Đã học các mô đun Ky ̃thuâṭ số, Lý thuyết mac̣h 

          Mục tiêu học phần 

Khi hoàn thành học phần này, người học có thể: 

  Kiến thức: 

- Hiểu và trình bày được các khái niệm về tín hiệu và hệ thống rời rạc. 

-Biễu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền n, miền Z, miền ω và miền  

k. 

- Thiết kế và phân tích được các bộ lọc số đáp ứng xung chiều dài hữu . 

-Thiết kế và phân tích được các bộ lọc số đáp ứng xung chiều dài vô hạn. 

-Tính toán các thông số và mô phỏng tín hiệu bằng phần mềm Matlab. 

    Kĩ năng: 

- Lựa chọn được phương pháp tối ưu khi thiết kế được các bộ lọc số. 

-Sử dụng thành thạo phần mềm Matlab để tính toán và mô phỏng tín hiệu. 

    Thái độ: 

-Có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm, có khả nâng tự nghiên cứu, làm 

việc độc lập 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

 Giới thiệu các kiến thức cơ bản về xử lý tín hiệu và lọc số bao gồm: Hệ 

thống xử lý tín  hiệu rời rạc, tuyến tính, bất biến, lấy mẫu và khôi phục tín hiệu, 

biến đổi Z, biến đổi Fourie rời rạc, biến đổi Fourie nhanh và thiết kế, tổng hợp các 

bộ lọc số. 

11.56. Thông tin số          2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Đã học mô đun Kỹ thuâṭ số, Lý thuyết mac̣h 

Mục tiêu của học phần 

Học xong học phần này sinh viên có khả năng: 

 Kiến thức:  

- Trình bày được khái quát hóa và vai trò của môn học đối với chuyên ngành  

đào tạo 
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- Mô tả được sơ đồ hệ thống thông tin số. 

- Mô tả được quá trình biếu đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số 

- Chứng minh được định lý lẫy mẫu 

- Tổng hợp được các kỹ thuật tiết kiệm băng truyền bằng một sơ đồ chung. 

-  Phân tích được sự khác nhau giữa các loại mã đường truyền, so sánh được  

ưu, nhược điểm của từng loại mã. 

- Xây dưng được công thức của các loại điều chế số. 

- Trình bày được các kỹ thuật sử dụng cho các thế hệ ghép kênh. 

 Kỹ năng: 

-  Tính toán được các tham số của hệ thống truyền tin 

- Vẽ được sơ đồ điều chế và dạng sóng của các kỹ thuật điều chế 

-  Đánh giá được chất lượng hệ thống thông qua các tham số kỹ thuật 

- Thực hiện được việc kết nối các khối trong bộ kit thực hành 

- Vẽ được dạng sóng theo mô hình. 

-  Áp dụng được mô hình mô phỏng vào mô hình thực tế 

- Làm việc độc lập và tổ chức làm việc nhóm. 

 Thái độ: 

- Thể hiện sự chăm chỉ, nhiệt tình tích cực, say mê trong giải quyết nhiệm vụ 

học tập; rèn luyện được khả năng tư duy, sự sáng tạo, tự giác của người học. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

Các khái niệm cơ bản, các phương tiện, các chuẩn và giao tiếp vật lý, các 

phương pháp điều chế tín hiệu số, phương pháp truyền số liệu, phương pháp xử lý 

số liệu trên đường truyền (phát hiện và sửa lỗi), các giao thức truyền số liệu và 

việc ứng dụng các nguyên tắc truyền trong mạng máy tính, Internet, Inthernet,.... 

11.57.  Hê ̣thống nhúng         2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuâṭ vi xử lý, Xử lý tín hiêụ và loc̣ số 

Mục tiêu học phần 

Kết thúc học phần này sinh viên có thể: 

Kiến thức: 

- Nắm được phần cứng cơ bản của một hệ thống nhúng 

- Giải thích được cấu trúc của các hệ thống nhúng trong thực tiễn. 
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- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ điều hành nhúng 

đơn giản. 

- Lập lịch và lập trình được cho hệ thống nhúng. 

Kỹ năng: 

- Phân tích được cấu trúc cũng như những thành phần cơ bản của hệ thống 

nhúng 

- Thiết kế được phần cứng những hệ thống nhúng đơn giản dựa trên nền tảng 

vi xử lý vi điều khiển 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.  

 Thái độ: 

- Nhận thức và thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn lao động, tác phong 

công nghiệp; 

- Tích cực liên hệ giữa kiến thức đã học với thực tế để thiết kế các mạch 

điện tử theo yêu cầu, yêu ngành, yêu nghề. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

Nội dung môn học cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và cần thiết 

về hệ thống nhúng: Bao gồm các kiến thức về thiết kế và phát triển phần cứng cho 

hệ nhúng, kiến thức và kỹ năng lập trình cho hệ thống nhúng. Nội dung môn học 

cũng cung cấp cho người học các kỹ năng về phát triển hệ thống nhúng đơn giản 

thông qua một số ứng dụng điển hình và các bài tập thiết kế. 

11.58. Lý thuyết mạch 2        2 tín chỉ 

 Điều kiện tiên quyết: Học xong Lý thuyết mạch 1 

            Mục tiêu học phần 

Khi hoàn thành học phần này, người học có thể: 

   Kiến thức: 

 - Trình bày được khái niệm về mạng bốn cực, mạch phi tuyến, mạch có 

thông số rải 

     Kĩ năng: 

 - Phân tích và tính toán được các thông số của mạng bốn cực tuyến tính 

tương hỗ và không tương hỗ, trình bày được các ứng dụng của mạng bốn cực 

 -Phân tích và tính toán được mạch phi tuyến, mạch có thông số rải 

 - Lựa chọn được các phương án tối ưu khi phân tích và tính toán mạch điện 

     Thái độ: 
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-  Có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm, có khả nâng tự nghiên cứu, làm 

việc độc lập 

 

 Tóm tắt nội dung: 

 Quá trình quá đô ̣ trong mac̣h điêṇ tuyến tính, các phương pháp phân 

tích.(Tích phân kinh điển, các phương pháp toán tử). Mac̣h điêṇ phi tuyến và các 

phương pháp tính mac̣h phi tuyến. Chế đô ̣xác lâp̣ hằng trong mac̣h phi tuyến, chế 

đô ̣xác lâp̣ chu kỳ trong mac̣h phi tuyến. Đường dây dài ở chế đô ̣xác lâp̣ hình sin. 

 

11.59. Lập trình điều khiển hệ thống        2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Lâp̣ trình C, Kỹ thuâṭ vi xử lý, Maṇg máy tính. 

Mục tiêu của học phần 

Học xong học phần này sinh viên có khả năng: 

 Kiến thức:  

- Giải thích được đặc điểm cấu tạo của các cổng ghép nối: Com, LPT, USB,  

cổng trò chơi, card âm thanh, card mở rộng, ... 

-Trình bày được các giao thức, nguyên lý truyền dữ liệu của các cổng ghép  

nối. 

-Sử dụng được điều khiển SerialPort, lớp SerialPort và sử dụng thư viện Dll  

trong VB6, C++ hoặc C# để lập trình ghép nối với các thiết bị ngoại vi thông qua 

các cổng Com, LPT, USB. 

- Thiết kế được giao diện điều khiển, mô phỏng các thiết bị trên máy tính  

theo yêu cầu thực tế trực quan, sinh động 

- Thực hiện ghép nối giữa máy tính và vi điều khiển, thiết kế giao diện mô 

phỏng hoạt động thực tế của các modul LED đơn, LED 7 thanh, động cơ bước, 

động cơ DC, ghép nối điều khiển LCD 

Kỹ năng: 

-Sử dụng và bảo quản được máy tính, các thiết bị thực tập 

- Phân tích được các yêu cầu với giao diện cần thiết kế, thực hiện thiết kế 

-Thực hiện kết nối các modul vi điều khiển với máy tính 

-Chạy mô phỏng được giao diện điều khiển các modul theo yêu cầu 

- Làm việc độc lập và tổ chức làm việc nhóm. 
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Thái độ: 

- Nhận thức và thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn lao động, tác phong công 

nghiệp. 

-Rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tìm và đọc tài liệu, khả năng làm việc 

theo nhóm và khả năng trình bày vấn đề trước tập thể. Tích cực liên hệ giữa kiến 

thức đã học với thực tế. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

Modul này cung cấp các kiến thức về: Cấu trúc vật lý và giao tiếp của các 

cổng LPT, COM, USB, cổng trò chơi (Game), card âm thanh và một số card mở 

rộng khác;  

11.60. Lý thuyết điều khiển tự động      4 tín chỉ 

 Điều kiện tiên quyết: Người học đã học các môn Toán cao cấp, toán 

chuyên đề, lý thuyết mạch. 

 Mục tiêu của hoc̣ phần:  

 Kết thúc hoc̣ phần này sinh viên có thể: 

 Kiến thức: 

- Hiểu được cách tìm mô tả toán học của hệ thống điều khiển liên tục dưới 3  

dạng: phương trình vi phân, hàm truyền đạt trong miền ảnh Laplace và phương 

trình trạng thái liên tục 

- Hiểu được cách xây dựng đặc tính động học của hệ thống điều khiển liên tục 

- Hiểu được cách xét tính ổn định của hệ thống dựa vào vị trí nghiệm cực và  

các tiêu chuẩn ổn định đại số, hình học 

- Hiểu được cách chọn đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của hệ thống điều  

khiển 

- Hiểu được cách tìm tham số của bộ PID bằng các phương pháp Ziegler –  

Nichols, Chien – Honer – Zeswick, tối ưu độ lớn, tối ưu đối xứng, quỹ đạo nghiệm 

số 

- Hiểu được các tính chất của hệ thống qua cách mô tả bằng PTTT và cách  

tìm tham số của bộ điều khiển phản hồi trạng thái 

- Hiểu được cách tìm mô tả toán học của hệ thống điều khiển số dưới 3 dạng:  

phương trình vi phân, hàm truyền đạt trong miền ảnh Z và phương trình trạng thái 

rời rạc 

- Hiểu được cách xây dựng đặc tính hàm quá độ của hệ thống điều khiển số 
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-. Hiểu được cách xét tính ổn định của hệ thống dựa vào vị trí nghiệm cực và  

các tiêu chuẩn Juzy, phương pháp đổi biến 

- Hiểu được cách chọn thời gian trích mẫu và cách biến đổi bộ điều khiển PID  

từ liên tục sang số 

- Hiểu được cách tìm tham số của bộ PID bằng cách sử dụng quỹ đạo nghiệm  

số, bằng tiêu chuẩn tối ưu tích phân 

- Hiểu được tính chất của bộ điều khiển Dead – Beat và cách tìm bộ điều  

khiển Dead – Beat 

- Hiểu được cách chuyển PTTT từ liên tục sang số và các tính chất của hệ  

thống 

 Ky ̃năng 

-  Trình bày những hiểu biết về hệ thống điều khiển và phương pháp phân  

tích, thiết kế hệ thống điều khiển  

- Tìm mô tả toán học của hệ thống liên tục bằng hàm truyền, phương trình vi  

phân, PTTT 

- Phân tích được các đặc tính độc học của các khâu cơ bản 

- Tính toán được tính ổn định của hệ thống dựa vào nghiệm cực và các tiêu  

chuẩn xét tính ổn định đại số, hình học 

- Tính toán được tham số của bộ điều khiển PID và bộ điều khiển phản hồi  

trạng thái 

- Tính toán được nghiệm của phương trình sai phân, tìm được ảnh Z và hàm  

truyền đạt trong miền ảnh Z 

- Tính toán được quá trình quá độ của hệ thống điều khiển số 

- Tính toán được tính ổn định của hệ thống điều khiển số bằng 2 tiêu chuẩn 

- Tính chọn được thời gian trích mẫu của hệ thống điều khiển số và chuyển  

được bộ PID từ liên tục sang số 

- Tính toán được thông số của bộ PID số bằng cách sử dụng quỹ đạo nghiệm  

số, tiêu chuẩn tối ưu tích phân  

- Tính toán được phương trình trạng thái rời rạc và phân tích được các tính  

chất của hệ thống được mô tả bằng PTTT 

- Tính toán được tham số của bộ điều khiển phản hồi trạng thái và bộ quan sát  

trạng thái 

- Sử dụng được phần mềm Matlab và Simulinks tính toán và mô phỏng hệ  

thống điều khiển số 
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Thái đô ̣

- Nhận thức và thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn lao động, tác phong công  

nghiệp. 

- Tích cực liên hệ giữa kiến thức đã học với thực tế để thiết kế một số bô ̣điều  

khiển mờ cơ bản, yêu ngành, yêu nghề. 

 

 Học phần gồm những nội dung chính sau: 

 + Giới thiệu cách mô tả toán học của hệ thống tuyến tính, liên tục, sô; phân 

tích đặc tính động học của hệ thống tuyến tính, liên tục, số; đánh giá chất lượng 

của hệ thống tuyến tính, liên tục số; các phương pháp thiết kế hệ thống dưới dạng 

mô hình toán. 

 + Nghiên cứu phần mềm Matlab& Simulink và ứng dụng của chúng trong 

thiết kế hệ thống tự động. 

 + Khảo sát các dối tượng điều khiển...các khâu không quán tính, quán tính 

bậc 1;2;...n; các khâu tích phân, vi phân...trên các thiết bị thí nghiệm thực, bộ thí 

nghiệm ảo LABSOFT, phần mềm Matlab Simulink; 

 + Khảo sát các thiết bị điều chỉnh: P, I, PI, PD, PID liên tục qua việc kết nối 

với các đối tượng điều khiển ở trên bằng các thiết bị thí nghiệm thực, bộ thí 

nghiệm ảo LABSOFT, phần mềm Matlab Simulink; 

 + Thực hiện khảo sát, thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một 

chiều sử dung bộ điều khiển PID liên tục, sô, bộ điều khiển phản hồi trạng thái, 

quan sát trạng thái. 

11. 61. Kỹ thuật tương tự 2        2 tín chỉ 

 Điều kiện tiên quyết: Đã học học phần Kỹ thuật tương tự 1 

          Mục tiêu học phần :  

Học xong học phần này sinh viên có khả năng: 

Kiến thức:  

- Trình bày được khái quát hóa và vai trò của môn học đối với chuyên ngành  

đào tạo; 

- Mô tả được cấu trúc mạch điện, nguyên lý hoạt động của các bộ dao động,  

các mạch điều chế/giải điều chế và các bộ nguồn; 

- Tính toán được các tham số của các mạch điện; 

- Thiết kế được loại mạch điện theo yêu cầu. 

 Kỹ năng: 

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo; 
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- Khảo sát được các tham số của mạch điện; 

- Làm việc độc lập và tổ chức làm việc nhóm. 

 Thái độ: 

- Nhận thức và thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn lao động, tác phong công 

nghiệp; 

- Tích cực liên hệ giữa kiến thức đã học với thực tế để thiết kế các mạch điện  

tử theo yêu cầu, yêu ngành, yêu nghề. 

 

 Học phần gồm các nội dung chính sau: 

 - Lý thuyết: 

 + Khái quát chung về cơ sở phân tích mạch điện tử; phân tích và tính toán 

các mạch khoech đại tín hiệu nhỏ, khoech đại công suất, khoech đại thuật toán; các 

mạch biến đổi và ổn định nguồn cung cấp, các phương pháp và mạch điện tạo 

nguồn tín hiệu tương tự hay rời rạc; các phương pháp biến đổi và điều chế tín hiệu. 

 - Thực hành: 

 + Thiết kế, lắp ráp và khảo sát một số mạch điện tử tương tự điển hình. 

11.62. Thiết bị đầu cuối        2 tín chỉ 

 Điều kiện tiên quyết: Người học đã học xong học phần hệ thống nhúng 

 Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức:  

- Mô tả được cơ bản hệ thống thu phát thanh điều biên và điều tần;  

- Trình bày được nguyên lý điều chế biên độ và tần số; 

- Mô tả được các thành phần cơ bản trong hệ thống thu phát thanh điều biên  

và điều tần; 

- Trình bày được khái quát hệ thống và các tiêu chuẩn đánh giá thiết bị đầu  

cuối âm thanh; 

- Mô tả được cơ bản hệ thống thu phát hình ảnh; 

- Trình bày được nguyên lý truyền hình màu; 

-Mô tả được các kỹ thuật quay và nguyên lý hoạt động của máy quay  

camera; 

- Trình bày được nguyên lý truyền nhận dữ liệu của máy fax; 

- Mô tả được khung truyền dữ liệu của thiết bị đầu cuối số liệu; 

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy in; 

- Mô tả được cấu trúc của bộ nhớ và nguyên tắc ghi đọc dữ liệu; 

Kỹ năng: 
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- Tính toán, thiết kế các hệ thống trong máy thu và phát điều biên và điều  

tần; 

- Thiết kế được hệ thống thiết bị đầu cuối âm thanh; 

- Xây dựng và tính toán cấu trúc các thành phần của máy phát và thu hình; 

- Tính toán, thiết kế các hệ thống máy quay camera;  

- Thiết kế tính toán được thời gian truyền nhận của máy fax; 

- Phân tích được quá trình in một trang giấy; 

- Tính toán cho khung truyền dữ liệu từ bàn phím tới máy tính; 

- Tính toán được công suất truyền cho thiết bị đầu cuối di động; 

 Thái độ: 

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tác phong công nghiệp; 

- Tích cực liên hệ giữa kiến thức đã học với thực tế để thiết kế một số hệ  

thống thiết bị đầu cuối có độ tin cậy cao; 

 

 Học phần gồm có những nội dung sau: 

 - Một hệ thống thông tin truyền tin tức từ nguồn tin đến đích nhận tin, trong 

đó thiết bị đầu cuối thông tin nằm ở đầu hệ thống để biến đổi tin tức nguồn thành 

tín hiệu điện và ở cuối thiết bị để biến đổi tín hiệu điện thành tin tức có dạng phù 

hợp với yêu cầu nhận tin. 

 - Thiết bị đầu cuối là môn học về  nguyên lý các phương pháp biến đổi của 

các thiết bị đầu cuối khác nhau. Những vấn đề liên quan đến lượng thông tin truyền 

và nhận dạng âm thanh và tiếng nói hay quá trình biến đổi tín hiệu băng gốc sang 

tín hiệu cao tần, trình bày lý thuyết điều chế và giải điều chế. Phân tích các tham số 

ảnh hưởng đến thông số kỹ thuật và và tín hiệu trên đường truyền. Trình bày 

nguyên tắc thiết kế và phân loại, nguyên lý hoạt động các thiết bị truyền nhận âm 

thanh....Chương 2 khái quát chung về máy phát hình ảnh từ đó ứng dụng cho 

nguyên lý thu phát truyền hình màu...Chương 3 giới thiệu tổng  quan về  thiết bị 

đầu cuối đầu tiên là máy FAX, cấu trúc tổng quan , hoạt động nhận và gửi cho 

phép sao chép tài liệu từ xa với tốc độ cao nhờ truyền tín hiệu trên mạng điện 

thoại; ngoài ra còn hình thành một số cấc kỹ năng phân tích  lỗi và cách khắc phục 

khi truyền nhận dữ liệu. Ngoài ra còn các nội dung về cấu trúc máy in, nguyên lý 

máy in...Chương 3 cũng giới thiệu về bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài là nơi trao đổi 

và lưu giữ thông tin bắt đầu từ tín hiệu Analog tới tín hiệu sô. 

11.63. Kỹ thuật xung- sô       3 tín chỉ 
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 Điều kiện tiên quyết: Người học đã học học phần kỹ thuật số 

 Mục tiêu học phần: 

           Kiến thức:  

-Trình bày được nguyên lý làm viêc̣ của các linh kiêṇ điêṇ tử trong mạch  

xung-số; 

- Mô tả được quá trình tác động xung lên khâu tuyến tính; 

- Trình bày được các dạng xung và tham số của các xung cơ bản; 

- Trình bày được các mô hình và đặc điểm của khóa điện tử; 

- Mô tả được các mạch khóa điện tử dùng Diode và transistor; 

- Mô tả được nguyên lý các mạch tạo xung dùng transistor và IC; 

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của các tri gơ; 

- Mô tả được các phương pháp tăng tốc, kích thích cho tri gơ; 

- Trình bày được nguyên tắc tạo xung răng cưa; 

- Mô tả được các bộ nhớ bán dẫn và cách lập trình mảng logic 

 Kỹ năng: 

- Khảo sát và tính toán các tham số mạch tuyến tính; 

- Phân tích và khảo sát các tham số mạch tạo xung trong điều khiển; 

- Khảo sát được đặc tính mạch khóa điện tử dùng diode và transistor ; 

- Khảo sát được các mạch trigo, tính toán thiết kế các phương pháp kích  

thích cho trigo và thay đổi trạng thái; 

- Tính toán thiết kế các tham số mạch tạo xung răng cưa; 

- Tính toán thiết kế các bộ tạo xung dùng mạch logic; 

- Lập trình cho bộ nhớ bán dẫn; 

 Thái độ: 

- Nhận thức và thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn lao động, tác phong công 

nghiệp. 

- Tích cực liên hệ giữa kiến thức đã học với thực tế để thiết kế một số mạch  

điện tử cơ bản, yêu ngành, yêu nghề. 

 

 Học phân này gồm những nội dung sau: 

 - Nguyên lý hoạt động và ứng dụng cơ bản của các mạch khóa điện tử, 

phương pháp tăng tốc cho khóa điện tử. Ứng dụng khóa điện tử trong lĩnh vực điều 
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khiển đóng cắt. Tính toán thiết kế các mạch tạo xung sử dụng Tránsitor, khoech đại 

thuật toán, IC Logic. Cung cấp cho sinh viên phương pháp tính toán mạch Trige 

 - Giới thiệu cho sinh viên nghiên cứu và ứng dụng các mảng logic lập trình, 

Phân tích cấu tạo và nguyên lý làm việc của các bộ nhớ bán dẫn. Hướng dẫn sinh 

viên nghiên cứu sâu sắc hơn về đặc điểm tính chất của các họ lOGIC và khả năng 

kết nối giữa chúng với nhau 

 Thực hành Sinh viên thực hiện thiết kế ,  lắp ráp và khảo sát các mạch khóa 

điện tử, mạch tạo xung, mạch biến đổi xung, mạch băm xung ứng dụng trong điều 

khiển. Ngoài ra còn giới thiệu cho người học kiến thức tổng quan về vi mạch số 

lập trình và một số ứng dụng thực tế của nó. 

11.64. Kiến tập sư phạm ở trường phổ thông :     2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học 

Mục tiêu học phần: 

Kiến thức: 

- Dụng được tổng hợp kiến thức sư phạm và cơ sở ngành để lập được loại  

kế hoạch bài dạy lý thuyết và thực hành. 

Kỹ năng: 

- Soạn và giảng được các bài lý thuyết và thực hành điển hình thuôc̣ chuyên  

ngành đươc̣ đào tạo. 

- Hình thành được kỹ năng và kỹ thuật dạy học, xử lý được các tình huống  

sư phạm trong giảng dạy, giáo dục học sinh. 

- Tập làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức được các hoạt động Đoàn ở  

trường nghề đạt hiệu quả tốt. 

Thái độ: 

-  Góp phần rèn luyện phẩm chất và năng lực của giáo viên. 

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Kiến tập sư phạm là hình thức tổ chức cho sinh viên bước đầu tập làm các  

công việc của một giáo viên tại các trường học từ bậc học mầm non đến bậc trung 

học phổ thông, hướng tới đạt được các mục tiêu trên.  

- Trong thời gian thực tập, sinh viên sẽ được tổ chức đến các cơ sở giáo dục.  
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Ở đó họ sẽ triển khai, thực hiện ba công việc chủ yếu: Tìm hiểu thực tế giáo dục, 

thực tập giáo dục và thực tập giảng dạy. Trong đó, thực tập giáo dục chiếm vị trí 

trọng tâm. 

11.65. Thực tập sư phạm:        3 tín chỉ 

 Điều kiện tiên quyết: Kiến tập sư phạm  ở trường phổ thông 

Mục tiêu học phần: 

Kiến thức: 

- Hiểu được tầm quan trọng của đợt thực tập sư phạm đối với quá trình hình 

thành và phát triển nghề nghiệp của bản thân. 

- Hiểu được đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh mình giảng dạy 

Kỹ năng: 

- Lập được lịch trình giảng dạy các môn học lý thuyết và thực hành 

-  Soạn và giảng được các bài lý thuyết và thực hành điển hình thuôc̣ chuyên 

ngành đươc̣ đào tạo. 

-  Biết vận dụng được các phương  pháp dạy học theo hướng tích cực hoá 

hoạt động nhận thức với những nội dung dạy học kỹ thuật cụ thể; 

- Tập làm công tác giáo viên  chủ  nhiệm lớp, tổ chức được các hoạt động  

giảng dạy, giáo dục và các hoạt động ngoại khóa đảm bảo những yêu cầu sư phạm 

cơ bản 

- Biết sử dụng và khai thác hiệu quả một số phương tiện dạy học thông 

dụng; 

 - Có tác phong đàng hoàng, chững chạc, tự tin khi giao tiếp với học sinh 

- Thành thạo các thao tác sư phạm cơ bản 

-Thái độ: 

- Hình thành và phát triển được khả năng tư duy khoa học và tinh thần hợp 

tác trong quá trình thực hiện công việc; 

- Thường xuyên tự học và rèn luyện để nâng cao năng lực sư phạm và hoàn 

thiện những phẩm chất nhân cách của giáo viên kỹ thuật. 

          -. Hình thành tình cảm và đạo đức nghề nghiệp giáo viên kỹ thuật  

 

Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 

- Giới thiệu khái quát những vấn đề cơ bản về soạn đề cương, giáo án, chuẩn 

bị phương tiện, 

- Luyện tập giảng dạy ở trong nhóm sinh viên, dự giờ, 
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- Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động ngoại khóa ở trường/ Cơ sở dạy nghề  

nơi sinh viên đến thực tập. 

11.66. Khóa luận  tốt nghiệp                 5 tín chỉ 

 Điều kiêṇ tiên quyết: Người hoc̣ đa ̃ hoàn thành các tín chỉ đươc̣ quy điṇh 

trong chương trình và đaṭ chuẩn đầu ra của chương trình giáo duc̣, chuẩn đầu ra 

chuyên môn. 

 Mục tiêu học phần: 

- Tổng họp các kiến  thức, kỹ năng đã học giải quyết các vấn đề nảy sinh 

trong hoạt động nghề nghiệp, hoạt động dạy học giáo dục. 

- Phát triển năng lực giáo viên 

- Hình thành phẩm chất, tâm lý đạo đức cho giáo viên 

  

Hoc̣ phần gồm những nôị dung chính sau: 

- Vâṇ duṇg phương pháp daỵ  hoc̣ vào giảng daỵ nôị dung ky ̃thuâṭ công  

nghê;̣ 

- Phát triển và hướng dâñ sử duṇg phương tiêṇ, phần mềm daỵ hoc̣; 

- Phát triển chương trình; 

- Quản lý quá trình daỵ hoc̣; 

- Nghiên cứu tâm lý vâṇ duṇg các quy luâṭ tâm lý, quá trình tâm lý, lý thuyết  

hoc̣ tâp̣ vào daỵ hoc̣ ky ̃thuâṭ 

- Nghiên cứu xử lý các tình huống giáo duc̣ trong giáo duc̣ nghề nghiêp̣ 

- Tổ chức các tình huống giao tiếp trong daỵ  hoc̣, tổ chức sư ̣kiêṇ, tìm kiếm  

viêc̣ làm và các tình huống giáo tiếp taị doanh nghiêp̣ 
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