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5.
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a)
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d)
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II.

Thông tin ye mon hQc

1.

Môtàmônh9c
Mon K5 Thut Lp Trinh trang bj cho sinh viên mt s kin thtrc tiêp theo cüa

1p trInh cAu trüc ma chua duqc d ctp trong mon Co s& 1p trinh.
Ni dung mon h9c bao gm: mâng nhiu chiu, d qui, con trO, chui k ttr, các
kiu dü 1iu tir tao và the thao tác vOi t.p tin. Ngôn ngtt 1p trInh thrçc dung d rninh
hoa là C++.
Mon hoc diu kiën

2.

Mon hoc diu kiên

STT

Ma mon hçc

1. Mon tiên quyt
Không
2.

Mon hoc truâc
Co si 1p trinh

ITEC1505
1118

STT

Mon hoc diu kiên

3.

M mon hoc

Mon hoc song hành
Không

3.

Miic tiêu mon hoc

Sinh viên h9c xong mon h9c có khã näng:
Miic tiêu
mon h9c

coi
(Kin thüc)

CO2
(K5 nang)

CO3
(Thai do)

4.

CDR CTDT phân b
cho mon hoc

Mo tã
- Hiu cu trüc dü 1iu mãng nhiu chiu.
- Hiu thut giãi d qui và cách sü dyng.
- Hiu kiu dir 1iu con trO.
- Hiu kiu di lieu chui và các thao tác lien
quan, mOt s ham thu vin v chui.
- Hiêu kiu dü lieu struct.
- Hiu các thao tác truy cp tp tin.
- Ap ding duçvc máng nhiêu chiu.
- Ap diing duçc giãi thut d qui.
- Ap diing duçic kiu dt 1iu struct.
- Ap diing thxçc kiu dtt lieu con trO.
- Ap dyng duçic kiu dü 1iu chu6i và mt s ham thu viên v chui.
- Thao tác v tp tin.
- Lp trinh duc các bài toán nâng cao trong
lap trInh cu trüc.
- Nhan thrc dugc tm quan tr9ng cüa mon h9c.
- Co khà näng tr h9c, tir trao di kin thic.
- Yêu thIch các mon hoc lap trinh và thIch
khám phá nhung bài toán kho.

PLO3.1, PLO4.1

PLO3.1, PLO4.1,
PLO4.5, PLO5.1

PLO12.1, PLO12.2
PLO 12.3

Chun du ra (CDR) mon h9c

Hçc xong mon hçc nay, sinh viên lam duçc (dtt duqc):
Muc tiêu mon
hQc

CDR mon hoc
CLO 11

co 1

CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 1.4
CLO 1 5
CLO 1.6

CO2

Mo ta CDR
Van diving cu trüc máng nhiu chiêu cho urn trü và
thao tác dft lieu
V.n diing d quy cho bãi toán lap trInh ca ban
Van ding con trO d h.ru tri va thao tác di lieu
Van diing chui k tir d luu trü va thao tác d& lieu
Van ding kiu d 1iu ngui dung d hru trtr và thao
tác dft lieu
Van diing tap tin d liru tr và thao tác dü 1iu

CLO 2.1

Lap trinh cu trüc d 1iu màng nhiu chiu thành thao

CLO 2.2

Lap trinh d quy thânh thao

CLO 2.3

Lap trInh con trO thành thao

CLO 2.4

Lp trInh chui k tr thanh thto
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Muc tiêu mon
hçc

CDR mon hoc
CLO 2.5
CLO 2.6
CLO 3.1

CO3

Mo ta CDR
Lp trInh kiu dQ 1iu ngui dung thành tho
Lp trInh, thao tác tp tin thành thto
Nâng cao khã näng tir hçc, tir trao di kin thirc

Ma trn tIch hcip gitta chun du ra cüa mon h9c và chun du ra cüa chucmg trinh clão to
CLOs

PLO 3.1

PLO 4.1

PLO 4.5

PLO 5.1

PLO

PLO

PLO

12.1

12.2

12.3

CLO1.1

5

4

4

5

2

1

1

CLO1.2

5

4

4

3

2

1

1

CLO1.3

5

5

3

3

2

1

1

CLO1.4

5

4

4

5

2

1

1

CLO1.5

5

4

4

4

2

1

1

CLO1.6

5

5

4

5

2

1

1

CLO2.1

5

4

4

5

2

1

1

CLO2.2

5

4

4

3

2

1

1

CLO2.3

5

5

3

3

2

1

1

CLO2.4

5

4

4

5

2

1

1

CLO2.5

5

4

4

5

2

1

1

CLO2.6

5

5

4

4

2

1

1

CLO3.1

5

5

5

4

3

2

2

1: Khong dáp th'zg
2: It dáp ing
3: Dáp th'zg trung bInh
5.

Hçc 1iu

a)

Giáo trInh

4• Dáp üng nhiu
5. Dáp &ng r& nhiu

[1] Stephen Prata. C++ Primer Plus. Addison-Wesley, 2012. [48999]
[2] Paul Deitel, Harvey Deitel. C++ How To Program. Pearson, 2017. [49216]
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b)

Tài liçu tham kháo
[3] Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language. Pearson, 2013 [44400]
[4] Bjarne Stroustrup. Programming: Principles and Practice Using C. Addison-Wesley,
2014 [49121]

c)

Phn mm

Microsoft Visual Studio
6.

Dánh giá mon hQc

Thành ph.n dánh giá
(1)

Bài dánh giá
(2)

Bài kim tra gitta k'
Al. Dánh giã qua
trên may
trInh

CDR mon h9c
(3)
CLO 1.1, CLO 1.2,
CLO 1.3, CLO 2.1,
CLO 2.2, CLO 2.3,
CLO 3.1

Tng cong: 01

A2. Dánh giã cuôi

Bài kim tra cui
trên may

T' l %
(4)
40%
40%

CLO 1.1, CLO 1.2,
CLO 1.3, CLO 1.4,
CLO 1.5, CLO 1.6,
CLO 2.1, CLO 2.2,
CLO 2.3, CLO 2.4,
CLO 2.5, CLO 2.6,
CLO 3.1

Tngcng:01
Tng cong

60 %

60%
100 %

7. K hoach giãng dy
K hoch giãng'dy 1 thuyt (4.5 tit/ bui)
TutnIbui
h9c
(1)

Ni dung
(2)

1. Tun 1/ Ch1.rcTng 1: Mãng
Bui
1 nhiu chiu
1.1
Gith thiu
thuyM 1
mãng nhiu chiêu.
Khai báo
1.2
va khài tao máng
hai chiu.
Nhp/xut
1.3
mãng hai chiêu.

Bài
dánh giá
(5)

CDR mon
hc
(3)

Hott dng dy
và h9c (4)

CLO 1.1,
CLO 2.1,
CLO 3.1

A. 1
Giàng viên:
+ Gióri thiêu d
ci.rmg chi tit.
+ Thuyt giãng
+ Dat câu hOi,
bài tap.
+ Nh.n manh
nhttng
diem
chInh.
+ Nêu các yêu
cu cho bui hoc
sau.

Tài 1iu
chInh và tài
liutham
khão
[1] Chucing
4, 7
[2] Chuong 7

Sinh viên:
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TunIbui
h9c
(1)

2. Tu.n2/
Bui l
thuyt 2

Ni dung
(2)

Chuang 1: Máng
nhiêu chiêu (tiêp
theo)
1.4 MOt so thao
tác trên máng hai
chiu.
1.5
Truyn
màng hai chiu
dn ham.

CDR mon
hc
(3)

Hoat dng day
va hçc (4)

Bài
dánh giá
(5)

Tài 1iu
chinh vá tài
1iutham
kháo

+ H9c a lap:
nghe giàng, trã
1i cac cau hOi,
giài các bài tp
dt ra, ghi chü.
+\ Hçc ô nhà:
xm bài giáng,
due kêt các kiên
thirc trQng tam,
tIm hiêu các
kiên thtrc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trâ läi cac
eâu hôi träc
l
nghim
thuyêt, tham gia
tháo luân trên
din dan.
A.1, A.2
Giângviên:
CLO 1.1,
CLO 2.1, + Thuyêt giàng
+ Dt câu hOi,
CLO 3.1
bài tap.
+ Nhân math
diem
nhtIng
chInh.
+ Nêu các yêu
câu cho buôi hçc
sau.
Sinh viên:
+ H9c o lap:
nghe giãng, tra
li các câu hOi,
giái các bai tap
dt ra, ghi chü.
+ Hoc iy nhà:
xem bài giâng,
diic kêt các kiên
thrc tr9ng tam,
tim hiêu các
kiên thrc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã 1yi các
câu hOi träc
1
nghim

[1] Chuang
47
ciitxng 7

518

TutnIbui
hc
(1)

3. Tun 3/
Buôi 1
thuyt 3

4. Tun 4/
Bui l
thuyt 4

Ni dung
(2)

Chixng 2: D quy
2.1
GiOi thiu.
2.2
Djnh
nghia.
2.3
Ham dé
qui.
2.3.1 Cài dat
ham.
2.3.2 Slrd%lng
ham.
2.4
MOt so 1oi
qui.
d
2.5
So sánh dê
qui vOi 1p.

Chuang 3: Con trô
Giâi thiu.
3.1
Sir diing
3.2
con trô.
Khai bão
3.3
a khii tao con
tro.
3.3.1 Toán t1r .
3.3.2 Toántü&.
Con tró và
3.4
dia chi.
Môt s
3.5
phép toán trên con

CDR mon
h9c
(3)

CLO 1.2,
CLO 2.2,
CLO 3.1

CLO 1.3,
CLO 2.3,
CLO 3.1

Hot dng dy
và h9c (4)

Bài
dánh giá
(5)

Tài 1iu
chInh và tài
!iutham
khão

thuyt, tham gia
thâo 1utn trên
din dan.
A.1, A.2
Giãng viên:
+ Thuyêt giãng
+ Dtt câu hOi,
bài tip.
+ Nhân manh
nhU'ng
diem
chInh.
+ Nêu các yeu
câuchobuôih9c
sau.
Sinh viên:
+ Hoc a 1&p:
nghe giâng, trã
lài cac cau hoi,
giai cac bai tap
dt ra, ghi chu.
+ Hoc i nhà:
xem bài giàng,
dic kêt các kiên
thrc trQng tam,
tim hiêu các
kiên thüc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã lai các
câu hôi träc
1
nghim
thuyêt, tham gia
tháo luân trên
din dan.
A.1, A.2
Giâng viên:
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hOi,
bãi tap.
+ Nhân manh
diem
nhctng
chinh.
+ Neu cac yeu
cuchobuih9c
sau.

[1] Chuang7
{2] Chuong 6

[1] Chirong 4
[2] Chirong 8

Sinh viên:
+ HQc a lap:
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Tuânlbu&
h9c
(1)

Ni dung
(2)

CDR mon
hQc
(3)

trO:
3.5.1 Khâi tao.
3.5.2 Truy xuât
bang toán tr 'K •
3.5.3 Nhp/xuât.
3.5.4 Gán.
3.5.5 So sánh.
3.5.6 Phép toán
so h9c.
3.6 Toán tir new
vàdelete.

5. TuAn 5/
Bui 1
thuyt 5

Chuang 3: Contrô
(tiêp theo)
Con trO và
3.7
mãng.
Ham có
3.8
tham s con trO.

CLO 1.3,
CLO 2.3,
CLO 3.1

Hoat dng day
và hçc (4)

Bài
dánh giá
(5)

nghe giãng, trá
1?yi các câu hôi,
giái các bãi t.p
dt ra, ghi chü.
+ Hçc a nhà:
xem bài giáng,
due kêt các kiên
thrc tr9ng tam,
tIm hiêu các
kiên thirc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trá l&i cac
câu hôi träc
1
nghim
thuyêt, tham gia
thào luân trén
din dan.
A.1, A.2
Giàng viên:
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hôi,
bài tip.
+ Nhân manh
dim
nhttng
chInh.
+ Nêu các yêu
câu cho buôi hoc
sau.

Tài 1iu
chInh và tài
1iutham
khão

[1] Chucmg 4
[21 Chucmg 8

Sinhviên:
+ Hpc a lap:
nghe giãng, trã
li cac cau hôi,
giãi các bài ttp
dt ra, ghi chU.
+ H9c 1 nhà:
xem bài giãng,
due kêt các kiên
thüc tr9ng tam,
tim hiêu các
kiên thi.'rc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trâ 1M cac
câu hôi träc
1
nghim
thuyêt, tham gia
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TunIbui
hc
(1)

6. Tuãn 6/
Buôi1
thuyêt 6

7. Tun 7/
Bui 1
thuyt 7

Ni dung
(2)

CDR mon
hc
(3)

Chi.rcmg 4: Chui
k tr
4.1
Giâi thiu.
4.2
Khai báo
chuôi.
4.2.1 Sr ding
mãng.
4.2.2 Sü diing
con trô.
4.3
Nhp/xuât
chui.
4.3.1 Xuât
chui.
4.3.2 Nhp
chui.
Toán tü>> vã cm.
Ham thành viên
ignoreO, getO.
Ham thành viên
getlineO.
4.4
Mt s6
phép toán trên
chui.
4.4.1 Truy xut
timg phân tU.
4.4.2 Xác djnh
chiu dài.

CLO 1.4,
CLO 2.4,
CLO 3.1

Chucing 4: Chui
k' tir (tiêp theo)
4.4.3 Gán chui.
4.4.4 Hàmthành
viên.
4.5
Ham thu
viên xr l' chuôi.

CLO 1.4,
CLO 2.4,
CLO 3.1

Hot dng dty
và h9c (4)

Bâi
dánh giá
(5)

thão luân trên
dindãn.
Giãng viên:
+ Thuyêt giâng
+ Dt câu hôi
+ Nhân mnh
nhQng
diem
chInh.
Sinh viên:
+ HQc
lcip:
nghe giãng, trã
1i các câu hOi
dt ra, ghi chi.'i.
+ Hçc O nhà:
xem bãi giãng,
düc kêt các kiên
thirc trQng tam,
tIm hiêu các
kiên thüc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã li the
cau hôi träc
1'
nghim
thuyêt, giãi các
bài tp thrc
hãnh, tham gia
thão luân trên
din dan
A.2
Giãng viên:
+ Thuyêt giâng
+ Dt câu hôi,
bàitp.
+ Nhân manh
dim
nhttng
chInh.
+ Nêu Ca9 yêu
eâu cho buôi hoc
sau.

A.2

Tài 1iu
chInh và tài
!iutham
khão

[1] Chuang
4, 7
[2] Chuang
3, 8

[1] Chuing
4, 7
[2] Chucmg
3,8

Sinhviên:
+ Hoc a 1&p:
nghe giãng, trâ
lai các câu hôi,
giãi cáe bài tp
dt ra, ghi chü.
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TutnIbui
hQc
(1)

8. Tuân 8/
Buôi1
thuyêt 8

9. Tutn 9/
Bui 1
thuyt 9

Ni dung
(2)

Chi.rong 5: Kiêu
dtt lieu nguai
dung
5.1 Khai báo
typedef.
Kiêu
5.2
struct.
5.2.1 Khaibáo.
5.2.2 Truy xuât
các thành phân.
5.3 Kiêu dir lieu
enum.

Chuong 6: Tp tin
vâ luông
Giai thieu.
6.1
Nh.p/xuât
6.2
chun.

CDR mon
hçc
(3)

CLO 1.5,
CLO 2.5,
CLO 3.1

Hoat dng day
và h9c (4)

Bài
dánh giá
(5)

+ Floe a nhà:
xem bài giâng,
due kêt các kiên
thuc trQng tam,
tim hiêu các
kiên thüc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã 1i các
câu hói träc
1
nghim
thuyêt, tham gia
thão 1un trên
diêndàn.
A.2
Giàng viên:
+ Thuyêt giãng
+ Dtt câu hói
+ Nhân manh
diem
nhUng
chInh.

Sinhviên:
+ Hçc a lap:
nghe giàng, trã
1?yi các câu hôi
dt ra, ghi chi'i.
+ HQc 1 nhà:
xem bài giãng,
due kêt các kiên
thuc tr9ng tam,
tim hiêu các
kiên thrc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trâ ki các
câu hOi träc
nghim
thuyêt, giãi các
bài ttp th%rc
hành, tham gia
thâo 1un trên
din dan
A.2
CLO 1.6, Giáng viên:
CLO 2.6, + Thuyêt giâng
CLO 3.1 + Dt câu hOi,
bài ttp.
+ Nhân manh

Tài 1iu
chmnh và tài
1iutham
khão

[1] Chucmg
4, 7
[2] Chuo'ng
22

[1] Chucmg
6, 17
[2] Chuang
14
9118

TuânIbui
h9c
(1)

Ni dung
(2)

CDR mon
h9c
(3)

6.2.1 Lap
istream.
6.2.2 Lap
ostream.
6.3 Nhap/xuât tp
tin.
- Giâi thiu tp tin
van bàn và tp tin
nhj phân.
- Lap ifstream.
- L&p ofstream.
- Dçc/ghi t.p tin
van ban.

10. Tun 10/
Bui 1'
thuyt 10

Chrang 6: Tp tin
và luông (tiêp
theo)
- Dgc/ghi t.p tin
nhj phân.
- MOt s ham
thành viên cUa lap
fstream.

Hot dng dy
và hQc (4)

Bài
dánh giá
(5)

Tài 1iu
chInh và tài
1iutham
kháo

nhttng
dim
chInh.
+ Nêu cac yeu
câu cho buôi hoc
sau.

CLO 1.6,
CLO 2.6,
CLO 3.1

Sinh viên:
+ Hoc a lop:
nghe giãng, trã
1?ji các câu hOi,
giài các bài tp
dt ra, ghi chü.
+ Hoc a nhà:
xem bài giàng,
due kêt các kiên
thrc trQng tam,
tim hiêu các
kiên thrc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã Ru các
câu hôi tràc
l
nghim
thuyêt, tham gia
thâo luãn trên
din dan.
A.2
Giâng viên:
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hOi,
bài tip.
+ Nhãn mnh
diem
nhung
chInh.
+ Nêu cac yeu
cu cho buôi hoc
sau.

[1] Chucing
6. 17
[2] Chuong
14

Sinh viên:
+ Hçc O lap:
nghe giãng, trâ
lôi cac cau hOi,
giâi các bài tp
dt ra, ghi chü.
+ Hoc a nhà:
xem bài giáng,
due kêt các kiên
thüc trQng tam,
10 Ii 8

TunIbu6i
hQc
(1)

Ni dung
(2)

CDR mon
h9c
(3)

Hoat dng day
và h9c (4)

Bài
dánh giá
(5)

Tài 1iu
chInh và tài
1iutham
khão

tim hiêu các
kiên thirc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã Ri các
câu hôi träc
nghim
1
thuyêt, tham gia
thão lun trên
din dan.
K hoach giàng day thrc hành (3.0 tit/ bui)
TunIbui
hoc
(1)

Ni dung
(2)

CDR
mOn hc
(3)

1. Tun 1/
Bui thrc
hành 1

Thrc hành
chuo'ng 1:
Mãng thiu chiu

CLO 1.1,
CLO 2.1,
CLO 3.1

Hoat dng dy
và hoc (4)

Bài dánh giá
(5)

Giãng viên:
A. 1
+ Nhäc lai các
vn d chInh.
+Huângdn
sinh viên thirc
hién.
+ Giái dáp các
thäc mac cüa
sinh viên.

Tài 1iu
chInh và tài
liêutham
khão
[1] Chixcing
4, 7
[2] Chucmg
7

Sinh viên:
+ H9c a 1&p:
nghe giàng, ghi
chü, dt câu
hOi, lam bài tap.
+ H9c i nhà:
xern bài giãng,
chuân bj bài tp
thuc hành và
thrc hành nhiêu
lan, tim hiêu
them tài lieu và
bài tp bô sung.
+Trên h thông
LMS: tham gia
trá 1&i các câu
hôi on tp 1
thuyêt, tham gia
np các bài tp
trirc tuyên (nêu
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Tu&nIbui
hoc
(1)

2. Tuân 2/
Buôi thrc
hành 2

3. Tutn 3/
Bui thirc
hành 3

Ni dung
(2)

Thirc hành
chucing 1:
Mãng nhiêu chiêu
(tiép theo)

Thirc bath
chuong 2: D quy

CDR
mon hoc
(3)

CLO 1.1,
CLO 2.1,
CLO 3.1

Hoat dng day
va hoc (4)

Bài dnh giá
(5)

Tài 1iu
chinh va tal
liêutham
khão

co),. tham gia
các din dan
thão luãn.
A.1,
Giãng viên:
+Nhäc lai các A.2
van dê chInh.
+ Hixmig dn
sinh viên thuc
hiên.
+ Giâi d4p cac
thäc mac cüa
sinh viên.

Sinhviên:
+Hoci1óp:
nghe giãng, ghi
chü, dt câu
hôi, lam bài tip.
+ H9c a nhà:
xern bài giâng,
chuân bj bài ttp
thirc hành Va
thirc hành nhiêu
lan, tim hiêu
them tài lieu a
bài tp bô sung.
+Trên h thông
LMS: tham gia
trà Ri các câu
hôi on tp l
thuyêt, tham gia
np các bài tp
trrc tuyên (nêu
co), tham gia
các din dan
thão 1un.
A.1,
CLO 1.2, Giángviên:
CLO 2.2, + Nhäc iai các A.2
CLO 3.1 van dê chInh.
+ Huâng dan
sinh viên thuc
hin.
+ Giái dáp các
th&c mac cüa
sinh viên.

[1] Chiiang
4,7
[2] Chucng
7

[1] Chucing7
[2] Chucmg
6

Sinhviên:
+ Hoc a lap:
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Tun1bui
hoc
(1)

4. TuAn 4/
Buôi thirc
hánh 4

Ni dung
(2)

Thrc hành
chucmg 2: D quy
(tiêp theo)

CDR
mon hoc
(3)

Hot dng dy
và hoc (4)

Bài dánh giá
(5)

nghe giãng, ghi
chü, dt câu
hôi, lam bài tip.
+ Hoc ô nhà:
xern bài giãng,
chuãn bj bài tp
thi.rc hành yà
thrc hành nhiêu
lan, tim hiêu
them tài 1iu và
bài tp bô sung.
+Trên h thông
LMS: tham gia
trá lôi các câu
hOi on tp 1
thuyêt, tham gia
np các bài tp
trirc tuyên (neu
co), tham gia
các diên dan
thão 1un.
A.1,
CLO 1.2, Giãngvien:
CLO 2.2, +NhAc 1i các A.2
CLO 3.1 van dê chInh.
+ Huàng dan
sinh viên thirc
hin.
+ Giãi dáp các
thàc mac cüa
sinh viên.

Tài 1iu
chInh và tài
liêutham
khão

[1] Chuxng7
[2] Chucmg
6

Sinh viên:
+ Hoc a lap:
nghe giãng, ghi
chü, dtt câu
hôi, lam bài tip.
+ Hçc ô nba:
xern bài giãng,
chuân bj bài tp
thirc hành và
thirc hành nhiêu
lan, tim hiêu
them tài 1iu và
bài tp bô sung.
+Trên h thông
LMS: tham gia
trá RYi các câu
hOi on tp l
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Tun1bui
hoc
(1)

5. Tun 5/

Buôi thçrc
hành 5

6. Tu&n 6/
Bui thirc
hành 6

NOi dung
(2)

Thirc hành
chuo'ng 3: Con trô

Thirc hành
chucing 3: Con trO
(tip theo)

CDR
mon hc
(3)

CLO 1.3,
CLO 2.3,
CLO 3.1

Hot dng dy
và hoc (4)

Bài dánh giá
(5)

Tài 1iu
chInh và tài
liêutham
khão

thuyt, tham gia
np các bài tp
trixc tuyên (nêu
co), tham gia
các din dan
thão luân.
Giângvien:
A.1,
+Nhäc 1i các A.2
van dê chinh.
+ Hrnng dn
sinh viên thuc
hiên.
+ Giãi dáp các
thäc mac ciia
sinh viên.

Sinhviên:
+ 14cc 1 lap:
nghe giãng, ghi
chü, dt câu
hôi, lam bài taP.
+ Hoc
nha:
xern bài giãng,
chuân bi bai tap
thut hành Va
thiic hành nhiêu
lan, tim hiêu
them tãi lieu vã
bài tp bô sung.
+Trên h thông
LMS: tham gia
trã läi các câu
hOi on tp l
thuyêt, tham gia
np cac bài tp
trixc tuyên (nêu
co), tham gia
các din dan
thão lun.
A. 1,
CLO 1.3, Giãngviên:
CLO 2.3, + Nhäc lai các A.2
CLO 3.1 van dê chInh.
+ Humg dan
sinh vién tic
hiçn.
+ Giãi dáp các
thc mac cüa
sinh viên.

[1] Chmng
4

[2] Chuo'ng
8

[1] Chng
4
[2] Chucmg
8
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Tun1bui
•hoc
•(1)

Ni dung
(2)

CDR
mon hçc
(3)

'Hot dngdy
va h9c (4)
•.

Bài dánh giá

Tài 1iu
chInh Va tài
liêutham
khão

(5)

Sinhviên:
+ Hoc i lap:
nghe giãng, ghi
chü, dtt câu
hoi, lam bai tap
±Hocitthà:

7. Tun 7/
Buôi thirc
hành 7

Thirc hành
chucmg 4: Chuôi
k tir

CLO 1.4,
CLO 2.4,
CLO 3.1

xern bãi giãng,
chuân bj. bài tp
thixc hành • và
thirc hành iihiêü
lan, tim hiêu
them tài lieu va
bài tp bô sung.
+Trên h thông
LMS: tham gia
trá lôi các câu
hôi on tp l2
thuyêt, tham gia
np cac bài tp
trrc tuyên (nêu
co), tharn •gia
các diên dan
thão luân.
A.2
Giãngvien:
+ Nhäc 1i các
van dê chInh.
+ Huàng dn
sinh viên thiic
hin.
+ Giãi dáp .cac
thäc mac cUa
sinh viên.

•

[1] Chng
4, 7
[2] Chuo'ng
3,8

Sinh viên:
+ Hoc a lap:
nghe giãng, ghi
chü, dt câu.
hOi, lam bài tip.
+ Hoc a nhà:
xern bài giãng,
chuân bj bài tp
thirc hành và
thirc hành nhiêu
1n, tim hiêu
them tài 1iu và
bài tp bô sung.
+Trên h thông
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Tun1bui
h9c
(1)

8. Tuân 8/
Buôi thrc
hành 8

9. Tun 9/
Bui thirc
hãnh 9

NOi dung
(2)

Thirc hành
chiio'ng 4: Chui
k'i tir (tiêp theo)

Thrc hành
chiiong 5: Kiu
di 1iu nguai
dung

CDR
mon h9c
(3)

CLO 1.4,
CLO 2.4,
CLO 3.1

Hot dng dy
Va hoc (4)

Bài dánh giá
(5)

LMS: tham gia
trá 1i các câu
hôi on tp 1
thuyêt, tham gia
np cac bài tp
trtrc tuyên (nêu
co), tham gia
các din dan
thão 1un.
Giàng viên:
A.2
+ Nhäc 1i cac
van de chInh.
+ Hrnrng dn
sinh viên thirc
hiên.
+ Giãi dap cac
thäc mac cUa
sinh viên.

Sinh viên:
+ Hçc ô lap:
nghe giang, ghi
chü, dt câu
hOi, lam bài tp.
+ Hoc a nhà:
xern bài giãng,
chuân bj bài tp
thrc hành ya
thrc hành nhiêu
lan, tim hiêu
them tài lieu và
bài t.p bô sung.
+Trên h thông
LMS: tham gia
trâ lai cac
hOi on tp l
thuyêt, tham gia
np các bài tp
trirc tuyên (nêu
co), tham gia
các din dan
thão lun.
A.2
CLO 1.5, Giãng viên:
CLO 2.5, + Nhäc 1i cac
CLO 3.1 vn d chfnh.
+ Huâng dan
sinh viên thirc
hién.

Tài 1iu
chInh và tài
liêutham
khão

[1] Chrnmg
4, 7
[2} Chung
3,8

[1] Chrning
4, 7
[2] Chuo'ng
22
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Tun1bui
hoc
(1)

Ni dung
(2)

CDR
mon h9c
(3)

Hoat dng dy
và hoc (4)

Bài dánh giá
(5)

Tài 1iu
chInh và tài
1iutham
khâo

+ Giãi dap cac
thäc mac cüa
sinh viên.

10. Tun 10/
Bui thrc
hành 10

Thirc hành
chuxmg 6: Ttp tin
và luông

Sinh viên:
+ Hoc i Rip:
nghe giàng, ghi
chü, dt câu
hOi, lam bài tsp.
+ Hoc a nhà:
xern bài giáng,
chuân bj bài tp
thiic hành và
thirc hành nhiêu
lan, tim hiêu
them tài lieu và
bài tp bô sung.
+Trên h thông
LMS: tham gia
trã lai các câu
hOi on t.p 1
thuyêt, tham gia
np cac bài tp
trirc tuyên (neu
co), tham gia
các din din
thão luân.
A.2
CLO 1.6, Giãng viên:
CLO 2.6, + Nhäc 1i các
CLO 3.1 van dê chInh.
+ Huàng dn
sinh viên thuc
hiên.
+ Giãi dap các
thäc mac cüa
sinh viên.

[1] Chiwng
6, 17
[2] Chuong
14

Sinh viên:
+ Hc i Rip:
nghe giãng, ghi
chü, dt câu
hOi,1àmbàitp.
+ Hoc a nhã:
xem bài giãng,
chuân bi bãi tp
thuc hành vã
thuc hành nhiêu
lan, tim hiêu
17 Ii 8

TunIbui
hoc
(1)

NOi dung
(2)

CDR
mon hçc
(3)

Hoat dng dy
và hoc (4)

Bài dánh giá
(5)

Tài 1iu
chinh và tài
liêutham
khâo

them tài 1iu và
bài t.p bô sung.
+Trên h thông
LMS: tham gia
trá ki các câu
hOi on tap 1
thuyêt, tham gia
np các bài tp
truc tuyên (nêu
co), tham gia
các din dan
tháo luân.
8.

Quy djnh cña mon hçc

-

Tham gia các hoit dng lap h9c theo yêu cu cUa GV trên din dan LMS
TRIXONG KHOA
(K và ghi rO hQ ten)

GIANG VIEN BIEN SOiN
(vàghirôhQtên)

V
TS. GVCC. L Xuân Tru&ng

ThS. VO Thj Hng Tuyt
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