TRUONG DAI HQC MO THANH PHO HO CHI MINH
KHOA CONG NGH THONG TIN
BE CIXaNG MON HQC
I.

Thông tin tong quát

1.

Ten mon h9c ting Vit:

LJP TRINH GIAO DIlN

2.

Ten mon h9c ting Anh:

GUI PROGRAMMING

3.

Thuc kh& kin thrc/k nang

El

Giáo d%Ic dai clxcmg

Eli

Kin thirc chuyên nganh

El

Kin thirc c sâ

LI

Kiên thüc b trG

IZI

Kin thirc nganh

El

Do án/KhOa lun tot nghip

4.

So tin chi

Tng s

L thuy&

Thrc hành

Tr h9c

3

2

01

3(2,1,5)

5.

Phi trách mon h9c

a)

KhoaIBanIB môn:

Cong ngh Thông tin

b)

Giãng viên:

ThS.Nguyn Thj Mai Trang

c)

Dja chi email lien h:

trang.ntmou.edu.vn

d)

Phong lam vic:

604

II. Thông tin v mon hçc
1.

Mo tã mOn hoc

Mon h9c nay cung ctp cho sinh viên các kin thcrc v !tp trInh kp giao din, nâng cao
k5' nang 1p trinh vâi giao din d hça bang cong cy trirc quan, xây dirng irng dyng Windows
Form sü diing ngôn ng& C#.Net vâi môi tru'ng ltp trInh chuyên nghip Microsoft Visual
Studio .NET
MOn h9c nay ia tin d cho sinh viên hc t& các ngOn ng& lap trInh khác, va cüng là néri
tang h trV cho sinh viên lam các d tài !p trinh trong triiông cOng nhu cic dy an phân mêrn
sau khi ra truông.
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Mon h9c diêu kiên

2.

STT

Mon hoc diu kiên

1.

Mon tiên quyt

2.

Mon hoc tr.rOc
ITEC 1504

K thuât lap trInh
3.

3.

Ma mon h9c

Mon hc song hành

Mçtc tiêu mon h9c

Sinh viên hçc xong mon hçc có khã nang:
Muc tiêu
mon hoc

coi

CO2

CO3

Mota
Phân bit diiçc các thng và chüc nang mi tAng
trong qua trInh thiêt kê xây drng phân mém
theo mô hInh da tang
Phân bit và giãi thIch thrçc sir khác nhau giUa
các loi giao din üng dicing dê co the lçra ch9n
loi giao din phü hçip vOi yêu câu sCr dung cia
phân mêm.
NâmvQng kin thrc v 1p trinh vOi ngôn ngCr
C# dê xây dimg rng diving..
Sir diving thành thto các cong cti trirc quan
trong môi trithng Visual Studio.Net dé thiêt kê
giao din phü hqp yêu câu tixclng tác vOi ngtthi
dung.
SCr diing thành tho ngôn ngü ltp trInh C# dê
1p trInh xcr l các chirc näng và hot dng ciia
lop giao din.
Xr l sr kin trên các thành phân giao din dé
hoàn thin üng dung, nâng cao tmnh ti.rong tác
vOi nguñ sCr diing.
Vn diing các ci ch xCr l ngoai 1 trong 1p
trInh vOi ngOn ngu C#
Co tinh thn lam vic nghiêm tñc, trung thic
Co khã nang giãi quyt vn d dc Ip.
Co ' thrc tir hçc, tr nghiên ciru d nâng cao k5
näng 1p trinh các mg dvng dáp Lirng yêu câu
phirc tp trong thrc tê

CDR CTDT phân b6 cho mon
hoc

PLO4. I
PLO4.5

PLO4 1
PL045

PLO 12.1
PLO 12.2
PLO 12.3
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4.

Chun du ra (CDR) mon hoc

H9c xong mon hçc nay, sinh viên lam dixçc (dat di.rqc):
Miic tiêu mon hoc

CO1

CLO 11

Mo tã duçc các buâc xãy dtrng phAn mm theo mô hmnh
dalóp

CLO 1.2

TrInh bay duçc nguyen ca ban trong thiêt kêt giao
din phân mêm, chn ding loi giao din phi'i hçp vi
yêu câu scr dung ccia phân mêm

CLO 1.3

Str ding duçvc ngôn ng C4 trong lap trInh

CLO 2 1

Scr diving thành thao môi trung trirc quan trong Visual
Studio.Net dê tao crng dung Windows Form

CLO

Sir diing thrc các cu trüc dU lieu, các di tung trong
thu viên .Net và tao dime các câu tri1c dCr lieu, dôi
tixgng mâi dáp rng yêu câu trong qua trInh xãy dirng
(mg ditng

CLO

S(r dçing di.rc các ca ch xCr l ngoi 1 cüa ngôn ng(m
C# trong lap trinh

CLO 2 4

Thao tác thãnh thao trong môi tru&ng trirc quan, sCr
diing dung và hçrp l' các control khi thiêt ké giao din
nguäi d(ing dng do h9a, sü dung duc thu vin do hça
trong .Net dé ye và to màu các dôi tucing.

CLO 2 5

Nm bt và x(m l' duc các sçr kin dé hoàn thin (mng
dung, nâng cao tInh tuGng tac vói ngiri sü dung

CLO 2 6

Lp trinh truy cp và thao tác duçic vâi he thng tp tin
và thu muc

CLO 3

Tir vit duçrc chucmg trinh, tao (mng dçtng ô müc Co
ban, ton tr9ng van dé copyright

CLO 3.2

Co khã näng tim hiu, nghiên thu d phát trin (mg
diing rn(mc nâng cao, CO khã nang lam vic nhóm dé
giãi quyêt van dé

CLO

Nhn thüc duçic tm quan trQng ciia mOn hQc trong
chuong trinh dào tao và khã nãng (mng dung trén th,rc té

CO2

CO3

Mo tâ CDR

CDR mon hc

Ma trn tich hçp giUa chun dtu ra cCia mon h9c và chuAn d&u ra cita chucmg trInh dào t?o
CLOs

PLO4.1

PLO4.5

PLO12.1

PLO12.2

PLO13.3

CLO 1.1
CLO1.2

_3

CLO1.3

4_3

CLO2.1

3

4

CLO2.2

44

CLO2.3

4

3

-

-

-
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PLO4.1 PLO4.5 PLO12.1

CLOs
CLO2.4

4

5

CLO2.5

4

5

CLO2.6

4

3

PLO12.2

PLO13.3

CLO3.1

4

3

3

CLO3.2

3

3

3

CLO3.3

3

3

4

1. Không dáp i'mg
2:Itdápthig
3. Dáp t'rng trung blnh

4: £'áp t'rng nhiêu
5. Dáp tthg rái nhiéu

5.
Hçc lieu
Giáo trinh
a)
[1] Nguyn Thj Mai Trang, Ltp trinh giao din, NXB Dti hpc Quôc gia TP. Ho ChI
Minh, 2018, [52177]
b) Tài lieu tham khão
[2] Paul Deitel, Harvey DeiteiThomas, C# 2012 for programmers, Prentice Hall], 2014,
[48813] [3] John Sharp, Microsoft Visual C# 2013 Step by Step, O'Reilly Media, 2013,
[488011
[4] Karli Watson, Beginning Visual C# 2012 Programming, John Wiley & Sons, 2013,
[49052]
Dánh giã mon h9c
6.
Thành phn dánh giá

Bài dánh giá

Thai dim

CDR mon hQc

(1)

(2)

(3)

(4)

Al. Dánh giá qua
tiii-h

Bài tp cá nhân
hoc nhóm

Sut qua trinh
hçc

CLO 3.1
CLO 3.2
CLO 3.3

Kt thüc mOn
hçc

A2. Dánh giá giüa
k'
Tng cong

10%

10%

Tngcng
Kim tra trên may

Ty l %

40%

CLO 2.1
CLO2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO2.5
CLO 2.6

40%

40%
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Thi cui kS'

Kt thüc mon
hoc

T,ngcng

50%

A3. Dánh giá cui
ky

CLO 1 .1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 2.1
CLO2.2
CLO 2.3
CLO2.4
CLO 2.5
CLO 2.6

50%

50%
100%

Tngcng
7.

K hoach giãng day

L thuyêt:
TuAnIbui
hçc
(1)
Bui 1

Ni dung

CDR
mon h9c

Hoat dng day
và hoc

(2)
Chu'ong 1: Ting quan
ye Ip trInh giao din
v&i Visual Studio.Net
1.1 Tong quan ye l.p
trInh giao din
1.1.1 Khai niêm ye mô
hInh da tang, da lap
trong vic phát triên
phân mêm
1.1.2 L giao din
1.1.3 Các quy tãc Co
bàn cüa giao din phân
mêm
1.1.4 Thiêt kê chixong
trInh da Rip
1.2 Giâi thiu cong
ngh .NET cüa
Microsoft
1.2.1 Giâi thiu
Microsoft Visual
Studio.NET
1.2.2 .NET
Framework vâ Common
Language Runtime
1.2.3 Các ngOn ngü
trong Visual
Studio.NET
1.2.4 Các ioai project
trong Visual Studio.Net
1.2.5 Tao project mai

(3)
CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 3.1

(4)
Giáng viên:
+ Gii thiu dê
cung
+ Thuyêt giãng
+ Mo phông
+Dät câu hOi cho
sinh viên
Sinh viên:
+ H9C v lap: chO
nghe giáng, ghi
chép, trâ iOn câu
hOi
+HocOnnhà:
Xem iai bài
giãng, xem truOnc
ni dung bài
giáng cho buôi kê
tiêp
+Trên h thông
LMS: Lam bài
tap, tham gia
thão iuân trén
din dan.

Bãi
dánh
giá
(5)
A2
A3

Tài lieu chInh
và tài lieu
tham khão
(6)
[1] Chtning I
[2] Chapter 1,
4
[3] Chapter 1
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Tuân/buôi
hçc

Ni dung

CDR
mon h9c

Hott dng dy
và h9c

(1)

(2)
trong Visual Studio
1.2.6 Các thành phân
trong mt project
1.2.7 Trang Start Page
1.2.8 Minh hoa xây
drng 1rng d%lng vOi
Visual C#

(3)

(4)

Buôi 2

ChLrong 2: Ngôn ngfr
p trinh C#
2.1 GiOi thiu ngôn ng&
lap trinh C#
2.2 Các dãc diem ci:ia
ngôn ngfY C#
2.3CacbuOcxâydirng
mt üng dtng bang C#
2.3.1 Tio project rng
ding
2.3.2 Câu trüc môt
chuong trinh C#
2.3.3 Thiêt kê giao
diên
2.3.4 Viêt code
2.3.5 Them các thành
phân vào project
2.3.6 Biên djch, thtrc
thi
2.4 Tü khóa trong C#
2.5 Các kiêu dit lieu
trong C#
2.5.1 Các kiéu dcr lieu
xây dirng sn
2.5.2 Kiêu dtr lieu liêt
kê
2.5.3 Kiêu dr lieu câu
trüc
2.6 Biên, hang
2.6.1 Biên
2.6.2 Hang.
2.7 Than tcr
2.8 Câu trüc hra ch9n
2.8.1 Câutrücifdcxn
2.8.2 Câu trüc if..else
2.8.3 Câu trüc if..else
lông nhau
2.8.4 Câu trüc switch
2.9 Câu tritc lap

CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 3.1

Bài
dánh
giá
(5)

Al
Giáng viên:
+ Thuyêt giãng
A2
A3
+ Mo phOng
+ Dat câu hOi cho
sinh viên
Sinhviên:
+ Hçc lap: chti
' nghe giáng, ghi
chép, trá l?i câu
höi
+ Hoc a nhã:

Tài Iiu chInh
Va tài 1iu
tham kháo
(6)

[I] Chirang 2,
3
[21 Chapter 1,
4, 5, 6, 13
[3] Chapter 4.
6
[4] Chapter 7

617

TuinIbui
hoc

Ni dung

CDR
mon hoc

Hott dng dy
và hoc

(1)

(2)
2.9.1 Ctu tnic lap for
2.9.2 Câu trüc 1p
while
2.9.3 Câu trüc 1p
do..while
2.9.4 Câu tiuic 1p
foreach
2.9.5 Lth break,
continue, return
2.10 Xi:r l ngoi l.
2.10.1 XCrl'ngoil
vâi try..catch. .finaly
2.10.2 Lênh throw
2.10.3 Strding
checked và unchecked
2.10.4 Phát biêu using
2.10.5 Các lap ngoti
l thix&ng dUng

(3)

(4)
Xem lai bài
giãng, xem truic
ni dung bài
giáng cho buôi kê
tiêp
+Trên h thông
LMS: Lam bài
tip, tham gia
tháo lun trên
din dan

CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO3.1

Giãng viên:
+ Thuyêt giáng
+ Mo phóng
+ Môi sinh viên
len bang giái bài
tp
Sinh viên:
+ Hoc lap: chU
nghe giãng, ghi
chép, len bang
giái bài t.p
+ H9c i nhà:
Xem lai bãi
giâng, xem trirOc
ni dung bài

Buôi 3

Chuong 3: Lp trInh
htro'ngdituçngtrong
c#
3.1 Giai thiu v L.p
trmnh huOng dOi ttxcing
3.2 Lap
3.3 Phrang thirc
3.4 Các phlrGng thrrc
ntp chong
3.5 Phscmg thrc khôi
tao
3.6 Properties
3.7 Tham chiêu this
3.8 Dt lieu và ph.rang
thi:rc tinh
3.9 Các cách truyên
tham so
3.10 Kê thCra
Chuong 4: Windows
Form vã các Control
4.1 Form.
4.1 .1 Các thuc tInh
cUa Form
4.1.2 Môt so phucing
thüc cUa Form.
4.1.3 Các sr kin trên
Form

Bài
dánh
giá
(5)

Tài lieu chInh
vâ tâi lieu
tham kháo
(6)

Al
A2
A3

[1] Chuang 3,
4
[2] Chapter 4,
14
[4] Chapter 8
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TuIn/bui
h9c

Ni dung

(1)

(2)
4.1.4 Them mt form
vào project
4.1.5 Tao form kê
thüa
4.1.6 Tao form lic
chi.rcing trInh thirc thi
4.2 Controls
4.2.1 Them các
control vào Form
4.2.2Môtsôthuc
tmnh chung cüa control
4.2.3 Môt so six kiên
chung cüa các control
4.2.4 Xêp thu tr các
control
4.2.5 Sap xêp các
control
4.2.6 Thay dôi thuc
tInh các control
4.2.7 Djnh vj các
control
4.2.8 XCr l các sir
kiên cüa control
4.3 Các control co ban.
4.3.1 Label
4.3.2 TextBox
4.3.3 Button
4.3.4 CheckBox
4.3.5 RadioButton
4.3.6 PictureBox
4.3.7
NumericUpDown
4.3.8 Tooltip
4.3.9 VScrollBar,
HScrollBar
4.4 Cãc control chtra
control khác
4.4.1 GroupBox
4.4.2 Panel
4.4.3 TabControl
4.5 Các control dng
danh sách
4.5.1 ListBox
4.5.2 ComboBox
4.5.2 ImageList
4.5.4 ListView
4.5.5 TreeView

Buôi 4

CDR
mon hoc

Hott dng dy
và hoc

(3)

(4)
giãng cho buôi kê
tiêp
+Trên h thông
LMS: Lam bâi
tap, tham gia
tháo lun trên
diên dan

CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1

Bài
dánh
giá
(5)

Al
Giáng viên:
A2
+ Thuyêt giãng
A3
+ Mo phông
+ Dat câu hOi cho
sinh viên
Sinh viên:
+ Hoc ô lap: chá
' nghe giãng, ghi
chép, trã l?yi câu
hOi
+ Hçc a nba:
Xem lai bài
giáng, xem truâc
ni dung bài
giáng cho buôi ké
tiêp
+Trên h thông
LMS: Lam bài
tap, tham gia
tháo luãn trên
din dan

Tài

lieu

chmnh

tai lieu
tham khão
(6)
Va

[1] Chircrng 4
[2] Chapter 14,
15
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Tuânlbuôi
hoc

Ni dung

CDR
mon h9c

Hott dng dy
và h9c

(1)

(2)
4.6 Các control khác
4.6.1 Month Calendar
4.6.2 DateTimePicker
4.6.3 LinkLabel
4.6.4 Timer
4.6.5 RichTextBox
4.7 UserControl
4.8 Them các control
lUc chucyng trinh thirc
thi
4.9 Menu.
4.10 Các hp thoi
thông diving cüa
Windows
4.11 llng ding SDI MDI
4.11.1 UngdiingSDI
4.11.2 lfng ding MDI

(3)

(4)

Bui 5

Bui 6

Chirnng 5: Sir kin bàn
phIm và chut
5.1 Sir kin bàn phIm
5.1.1 Sir kin
KeyPress
5.1.2 Sir kin
KeyDown, KeyUp
5.1.3 VI du ye xir l'
sir kin bàn phIm
5.2 Sir kiin chut
5.2.1 Các sir kiên ye
chuôt
5.2.2 Vi di xcr l các
sir kiên ye chut
Ch1.rGng 6: Màng Chui
6.1 Máng
6.1.1 Khai báo máng
6.1.2 Lam vic vâi
máng
6.1.3 Truyên mãng
cho phi.rang thrc
6.1.4 Màng nhiêu
chiêu
6.1.5Các1âptphçxp
trong VS.Net
6.2 Chuôi
6.2.1 Phuong thirc

Bài
dánh
giá
(5)

Tài lieu chinh
và tài lieu
tham kháo
(6)

CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO2.5
CLO3.1

Al
Giáng viên:
A2
+ Thuyêt giáng
A3
+ Mo phOng
+ Dat câu hOi cho.
sinh viên
Sinhviên:
+Hocâlàp:chii
nghe giãng, ghi
chép, Ira ki câu
hOi
+ H9c O nba:
Xem li bài
giãng, xem tr!.rOc
ni dung bài
giãng cho buôi kê
tiêp
+Trên h thông
LMS: Lam hal
ttp, tham gia
thâo luin trên
din dan

[1] Chucmg 4,
5
[2] Chapter 14.
15

CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 2.5
CLO 2.6
CLO 3.1

Giang viên:
+ Thuyêt giáng
+ Mo phOng
+ Dtt câu hOi cho
sinh viên
Sinh viên:
+ Hçc 1ip: chii
nghe giãng, ghi
chép, trà li câu
hôi
+Hçcinhà:
Xem lai bãi
giãng, xem truc
ni dung bài

Al
A2
A3

[11 Clnrcmg 6,
7
[2] Chapter 8,
16, 17
[3] Chapter 18
[4] Chapter 5
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TunIbui
hc

Ni dung

CDR
mon h9c

Hott dng dty
và hoc

(1)

(2)
khñ tto cüa lap String
6.2.2 Các phucing
thtrc cüa lap String
6.2.3 Các thao tác vâi
chui
6.2.4 Lap
StringBuilder

(3)

(4)
giãng cho bui kê
tiêp
+Trên h thông
LMS: Lam bài
tip, tham gia
thão lun trên
diên dan

Buôi 7

Chixcing 7: Lam vic vri
tap tin và thu muc
7.1 Lap File, Directory
và Stream
7.1.1 Giài thiêu các
lóp Stream
7.1.2 LOp File
7.1.3 LOp Directoty
7.2 Lam viêc vOi tap tin
và thu muc
7.2.1 DQc, ghi tp tin
nhj phân
7.2.2 DQc, ghi tp tin
van bàn
7.2.3 To, xOa, di
chuyn tp tin
7.2.4 Tio, xóa, di
chuyn thu miic
7.2.5 Truy xuât thông
tin cüa tp tin
7.2.6 Truy xuât thông
tin cUa thu muc
7.2.7 Lit kê tp tin và
thu miic con trong thu
muc
7.3 K9 thuât
Serialization
Chuccng 8: Do h9a
8.1 GiOi thieu thu vin
GDI+
8.1.1 Xác djnh phm
vi ye
8.1.2Tocáccôngcii
ye
8.1.3 Thrc hin các
thao täc ye vàtô rnàu
8.1.4Môtsôdôi
tuqng GDI
8.2 LOp Graphics

CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO2.5
CLO 2.6
CLO 3.1

Bài
dánh
giá
(5)

Al
Giàng viên:
A2
+ Thuyêt giãng
+ Mo phông
A3
+ Dt câu hôi cho
sinh viên
Sirihviên:
+ Hoc ô lOp: chti
nghe giáng, ghi
chép, trá lOi cau
hOi
+ Hoc 0 nhà:
Xem li bài

Tài lieu chInh
và tãi lieu
tham kháo
(6)

[1] Chucng 8
[2] Chapter 24

lO'l 7

N5i dung

Tun1bu&
hQc
(1)

(2)
8.3 Lam vic vói các
dôi tuçing do h9a
8.3.1 Brushes
8.3.2 Pens
8.3.3 Font
8.4 ye, to mâu các dôi
tucYng co ban
8.4.1 V doan thang
8.4.2 Vë hInh chcr
nhat
8.4.3 Vë ellipse và
hinh trOn
8.4.4 Vë da giác
8.4.5 Vë ânh
8.4.6 Vë ch&
8.4.7 Vë bang chut
8.4.8 To màu dôi
tixcng

CDR
mon hoc

Ho?t dng dty
và h9c

(3)

(4)
giãng, xem truOc
ni dung bài
giáng cho buôi kê
tiêp
+Trên he thông
LMS: Lam bãi
tap, tham gia
tháo lun trên
din dan

CDR
mon hoc

Hoat dng dy và
hoc

(3)
CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 3.1

(4)
Giãng viên:
+ Hung dan bang
thao tác trrc quan
trên may
+ Theo dOi qua
trinh thirc hin cia
sinh viên va hirng
dan khi sinh viên
có yeu câu

Bài
dánh
giá
(5)

lieu chinh
Va tài lieu

Tãi

tham khão
(6)

Thtrc hành:
TunIbui
hoc
(1)
Bui 1

Ni dung

(2)
- To üng dçtng
Windows Form
Tim hiêu mt so thuc
tInh ca ban cüa Form
- Si:r di1ng các control
dGn giãn nhtr: Label,
TextBox, Button,
PictureBox
- Dóng gói irng diing

Sinh viên:
+ Hoc a lap: tir
lam bài, hOi giãng
viên nêu can
+ Hoc y nhà: Cài
phân mém Visual
Studio.Net, lam lai
các bài thirc hành
±Trên he thông
LMS:
- Lam, nap bài
trong mi buôi

Bâi
dánh
giá
(5)
A2
A3

Tài lieu chInh
vã tãi lieu
tham kháo
(6)

TunIbui
hoc
(1)

Bui 2

Ni dung

CDR
mon hoc

Hot dng day vá
hoc

(4)
thuc hành
- Lam và nôp bài
tp
- Tham gia tháo
luân trên din dan.
- Tao üng dçtng có scr
CLO 1.3 Giãng viên:
ding các control don
CLO 2.1 + Hi.thng dn bang
CLO 2.2 thao tác trrc quan
giãn nhu Label,
CLO 2.3 trên may
TextBox, Button,
CLO 2.4 + Theo dOi qua
PictureBox,
RadioButton, CheckBox CLO 3.1 trinh thirc hin ctia
sinb viên và hu&ig
- Xir 1 ngoi 1
dan khi sinh viên
Co yéU câu
(2)

(3)

Bài
dánh
giá
(5)

Tài lieu chInh
vâ tài lieu
tham khão
(6)

Al
A2
A3

Sinh viên:
+ Hoc i lap: tir
lam bài, hOi giãng
viên nêu can
+Hoccynhà: Lam
bài tap trên may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
thiic hành
- Lam vã nôp bài
tp
- Tham gia thão
luãn trén din dan.
Buôi 3

- Thrc hành thit k
class
Viêt ang ding có sr
dung classs

CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2

Giãng viên:
+ HrOng dn bang
thao tác trrc quan
trên may
+ Theo dOi qua
trinh thuc hién cüa
sinh viên và hixàng
dan khi sinh viên
có yêu câu

Al
A2
A3

Sinh viên:
+ Hoc a lap: tir
lam bài, hOi giáng
viën nu can
+ Hoc nhã: Lam
bài tp trên may
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Tuân/buôi
hoc
(1)

Bui 4

Ni dung

CDR
mon hoc

Hot dng dy và
hoc

(4)
+Trên h thng
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
thirc hành
- Lam và nôp bãi
tp
- Tham gia thão
luân trên din dan.
SCr ding các control nhix CLO 1.3 Giãng viên:
CLO 2.1 + Humg dn bang
Danh sách, Control
chüa, Timer,...
CLO 2.2 thao tác trçrc quan
CLO 2.3 trên may
CLO 2.4 + Theo dOi qua
CLO 3.1 trinh thi.rc hin ctia
CLO 3.2 sinh viên và hi.thng
dan khi sirih viên
cO yêu câu
(2)

(3)

Bài
dánh
giá

Tài lieu chInh
và tài lieu
tham khão

(5)

(6)

Al
A2
A3

Sinh viên:
+ Hoc a lOp: tir
lam bài, hôi giãng
viên nêu can
+ Hoc 0 nhà: Lam
bài tap trên may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buOi
thirc hành
- Lam và nôp bài
tp
- Tham gia thão
luân trên din dan.

Bui 5

Tao rng ding cO scr
dung các hOp thoai
thông diing và các loai
control nhu TreeView,
ListView,...

CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 2.6
CLO 3.1
CLO 3.2

Giãng viên:
+ HuOng dn bang
thao tác trçrc quan
trên may
+ Theo dOi qua
trinh thi.rc hin cUa
sinh viên và hixOng
dn khi sinh vin
cO yêu câu

Al
A2
A3
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Tun!bui
hoc

Ni dung

(1)

(2)

Buôi 6

Buôi 7

To i:rng ding có sr
diing nhiêu form, irng
ding MDI

To üng dtng cO xcr 1
sr kin bàn phIm và
chut

CDR
mon hoc

1-1ot dng dy và
hoc

(3)

(4)
Sinh viên:
+ Hoc a lap: tir
lam bài, hôi giàng
viên nêu can
+ Hoc a nhã: Lam
bài tp trên may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
thuc hành
- Lam và nôp bài
t.p
- Tham gia tháo
luân trên din dan.
Giãng viên:
+ Htràng dn bang
thao tác trirc quan
trên may
+ Theo dOi qua
trinh thuc hiên cita
sinh viên và huâng
dn khi sinh viên
có yêu câu

CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 2.6
CLO 3.1
CLO 3.2

CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 2.5
CLO 3.1

Sinh viên:
+ Hoc a lop: tir
lam bài, hôi giãng
viên nêu can
+ Hoc a nhâ: Lam
bài tap trên may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong m6i buôi
thi.rc hành
- Lam và nôp bài
tp
- Tham gia thão
luân trên din dan.
Giãng viên:
+ Htiang dn bang
thao tác trrc quan
trên may
+ Theo dOi qua
trmnh thuc hiên cta
sinh viên va hithng

BàI

dánh
giá
(5)

Tài Iiu chinh
và tài lieu
tharn kháo
(6)

AI
A2
A3

Al
A2
A3
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Tu.nIbui
hoc

Ni dung

CDR
mon hoc

(1)

(2)

(3)
CLO 3.2

Bui 8

Bui 9

- To các trng dtng cO
sir diving các kiêu dr 1iu
mãng, chuôi, thao tác
vOi file vâ thu muc

To các 1rng dtng do
ha

Hot dng dy va
hoc
(4)
dn khi sinh viên
cO yêu câu

CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 2.5
CLO 2.6
CLO 3.1
CLO3.2

Sinh viên:
+ Hc o lop: tir
lam bai, hôi giãng
viên nêu can
+ Hoc a nhà: Lam
bài tp trên may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
thuc hànb
- Lam và nôp bài
tp
- Tham gia thão
Iuân trên din dan.
Giãng viên:
+ Hi.râng d.n bang
thao tác trirc quan
trên may
+ Theo dOi qua
trinh thtrc hiên cia
sinh viên Va huOng
dan khi sinh viên
cóyêucâu

CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3

Sinh viên:
+ Hoc a lop: tçr
lam bài, hôi giáng
viên nêu can
+ Hoc nhà: Lam
bái tap trên may
+Trên h thông
LM S:
- Lam, np bài
trong mi buOi
thirc hành
- Lam và nôp bài
tp
- Tham gia tháo
luân trén din dan.
Giãng viên:
+ Htràng dn bang
thao tác trrc quan
trên may

Bài
dánh
giá
(5)

Tài Iiu chInh
và tài lieu
tham kháo
(6)

Al
A2
A3

Al
A2
A3
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Tu.nIbui
hoc

Ni dung

(1)

(2)

Bu1i 10

Bài thrc hành on tp

CDR
mon hoc

Hot dng dy và
hoc

(3)

(4)

CLO 2.4
CLO 2.5
CLO 2.6
CLO 3.1
CLO 3.2
CLO3.3

+ Theo dOi qua
trinh thuc hién cia
sinh viên va htxng
dn khi sinh viên
có yêu câu

CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 2.5
CLO 2.6
CLO3.1
CLO 3.2
CLO3.3

Sinh viên:
+ Hçc a lap: ti.r
lam bài, hôi giáng
viên nêu can
+ Hoc a nhà: Lam
bài tp trén may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
thtrc hành
- Lam và nôp bãi
tp
- Tham gia thão
luân trên din dan.
Giáng viên:
+ Huâng dn các
bâi tp nâng cao
+ Theo dOi qua
trInh thuc hiên cüa
sinh viên và hiOng
dn khi sinh viên
coyêucâu

Bài
dánh
giá
(5)

Tài lieu chInh
Va tái Iiu
tham kháo
(6)

Al
A2
A3

Sinhviên:
+Hocâlàp:tix
lam bài, hôi giâng
viên nêu can
+ Hoc a nhà: Lam
bài tp trên may,
Ontp
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
thirc hành
- Lam và nôp bai
tp
- Tham gia tháo
luân trén din dan.

1611 7

8.

Quy djnh cüa mon h9c
Di h9c dy dü, lam d.y dü bài tp thirc hánh
Sinh viên khong tharn gia din dan trên LMS không cO diem qua trInh

TRIX€NG KHOA
(Kj và ghi rO hQ ten)

GIANG VIEN BLEN SOAN
(Kj và ghi rO ho ten)

TS.GVC I Lê Xuân TruOng

ThS. Nguyn Thj Mal Frang
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