TRIJONG DI HQC MO THANH PHO HO CHI MINH
KHOA CONG NGH THÔNG TIN
BE C1XNG MON HOC
I.

Thông tin tng quát

1.

Ten mon h9c ting Vit:

L1P TR1NH WEB

2.

Ten mon hQc ting Anh:

WEB PROGRAMMING
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Thuc kh& kin tht'rc/k näng
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Kiën ihtrc b trçY
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L thuyt
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5.

Phii trách mon hoc

a)

Khoa/Ban/B môn:

Cong ngh Thông tin

b)

Giãng viên:

ThS. Nguyn Thj Mai Trang

c)

Dja chi email lien h:

trang.ntm@ou.edu.vn

d)

PhOng lam vic:

604

II. Thông tin ye mon hQc
1.

Mo tá mon hoc

Mon hc Lp trInh Web cung dip cho sinh viên cãc kiën thüc và k näng cAn thiêi dê
xãy dirng 1rng ditng Web btng cOng ngh ASP.NET và ngOn ngO PHP.
Mon h9c nay là nn tang d sinh viên thirc hin các d an mon h9c, khOa lun tot nghip,
dng thi cung cap các kiên thtrc và k näng ma các nhà tuyên diing ciia cãc cong ty phân
mrn thtthng yêu câu tir các Crng viên.
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Mon hoc diu kién

2.

STT
1.

Mon hoc diu kiên

Ma mon hoc

Mon tiên quyêt
Không

2.

Mon hoc tri.rOc
ITEC25O2

Co sâ dcr lieu
3.

Mon h9c song hành
Không

3.

Mçic tiêu mon h9c

Sinh viên h9c xong mOn hçc có khá nang:
Muc tiêu
mon hoc

Mota
Mo tã duçc kin trüc và hot dng cCia rng
diving Web theo mô hInh ASP.NET MVC cia
Microsoft.
Nãm vüng en pháp ngôn ngü 1p trInh C# và
ngôn ngü Razor khi xây drng üng diing Web
dng bang cong ngh ASP.NET MVC

CO1

.
Nam vung cu phap ngon ngu PHP va hç quan trl
co th du 1iu MySQL khi xây drng üng diing
Web dng bang cong ngh ma nguôn m.

CDR CTDT phân b cho mOn
hoc

PLO5
PLO6.2

Phân bit thrcic các framework PHP va sir ding
duçic mt framework dê phát triên mg dicing
Web.

CO2

CO3

Xây dirng duçc irng diing Web sCr ditng ngôn
ngCr C# kêt hçip vi cü pháp Razor trong mô
hinhMVC.
Xây dirng thXçYC img diing Web sr dung ngôn
ngü PHP két hçxp vii HTML.
Truy CLp và thao tác dUçYC vOi CáC h quán tr
Co SO d 1iu SQL Server, MySQL trong rng
ditng web.
Triên khai duçic irng diing web len host
Co thirc trách nhim trong hQc tip, Co ' thirc
t1rh9c,chuyêncân
Nhn thrc dixçcc vai tro, tarn quan trQng cüa
mon hoc, ung ding cua mon hçc tren thçrc te
Co nãng 1rc lam vic nhóm, phôi hop tot, hoàn
thanh cong viêc dung thoi gian va va hieu qua

PLOS.1
PLO6.2
PLO6 3

PLOI2.1
PLO 12.2
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4.

Chun dAu ra (CDR) mon h9c

H9c xong mon hQc nay, sinh viên lam duc (dat thrc):
Muc tiêu mon hoc

COI

CO2

CDR mon hoc

Mo tá CDR

CLO 1.1

TrInh bay duçvc kin trüc và hoat dng cia rng dvng
web theo mô hInh MVC

CLO 1.2

Nm vu'ng ct pháp ngôn ngu Ep trInh C#, kt hp vói
ct pháp Razor d xci I' trang web dng trorig crng dçing
ASP.NET MVC

CLO1.3

Nm v&ng cü pháp ngôn ngQ' 1p trinh PI-IP trong xci l
trang web dng bang cOng ngh ma nguOn ma

CLO 1.4

Sü ding duc các h quãn trj Co sa dü Iiu SQLServer
và MySQL trong 1p trInh Web

CLO1.5

So sánh throc các framework PHP va ILra chon thrcxc
.
framework ph'i hçp vai cing dvng web

CLO 2.1

L.p trmnh xây dirng thrçc cmg dung Web sci dçtng cOng
ngh ASP.NET theo mô hInh MVC

CLO 2.2

Cài dat, thao tác thrçc vOi co sci dCr lieu SQLServer
trong cmg diving ASP.NET MVC

CLO 2.3

Lp trinh xây dcrng duc img diing Web scr dung ngôn
ngü PHP và HTML

CLO2.4

Cài d.t, thao tác du'çc vâi co sâ dO 1iu MySQL bang
ngon ngci 1p trInh PHP

CLO 2.5

Xây dirng, trin khai disçc crng dung web len host

CLO 3.1

Tçr nghiên cciu, tIm hiu Va ltp trInh phát trin duçic
cing dvng web hoàn chinh i mcic co bàn

CLO 3.2

Tham gia hoàn thành bài tap nhóm, tim hiu nâng cao,
xay dimg website dung thi han và dat yêu cAu

CO3

Ma trn tIch hcxp giUa chuãn dâu ra ccta mon hoc và chuân dâu ra ccia chucing trinh dào tao
CLOs
CLO1.1

PLO5.1

PLO6.2

PLO6.3

3
4

CLO1.3

4

4

4

4

5

CLO1.5

4

-

-

5

CLO2.3
CLO 2.4

PLO12.3

3

CLO2.1
CLO2.2

PLOI2.2
-

CLO1.2

CLO1.4

PLO12.1

4

-

5
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CLO 2.5

5

CLO 3.1

5

3

3

CLO3.2

5

4

3

T Không dáp t'mg
2:Itdápthig
3. Dáp &ng (rung blnh

5.

Hçc

a)

Giáo trinh

4: Dáp &ng nhiéu
5. Dáp thng rat nhiéu

lieu

[1] Larry Uliman, PHP and MySQL for Dynamic Web Sites Fifth Edition, Peachpit
Press, 2018, [NK 100000004723], [53258]
[2] Jon Galloway, Brad Wilson, K. Scott Allen, David Matson, Professional ASP.NET
MVC 5, John Wiley & Sons, mc, 2014, [49452]
b) Tài lieu tham khão
[3] Mark J. Price, C# 7.1 and .NET Core 2.0 -Modern Cross-Platform Development
Third Edition, Packt, 2017 [NK 100000004694]
[4] Robin Nixon, Learning PHP, MySQL & Javascript: With iQuery, CSS & HTMLS,
O'Reilly Media, 2015, [48815]
Dãnh giá mon h9c
6.
Thành phAn dánh giá

Bài dánh giá

Thai dim

(1)

(2)

(3)

A1.Dánhgiáquá
trmnh

Bài tp Ca nhân
hoãc nhóm

Tngcng
Kim tra trên may

Sut qua trInh
hoc

Kt thitc mon
hoc

Tng cong

30%

Thi cui kS'

Kt thiic mon
hoc

A3. Dánh giá cui
kS'

lông cong

(4)
CLO 1.5
CLO 2.5
CLO3.1
CLO3.2

50%

Tl%
20%

20%

20%

A2.Danhgiagiüa
k'

Tngcng

CDR mon hçc

CLO 2.1
CLO 2.2
CLO2.3
CLO2.4

30%

30%
CLO 1 .1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 1.4
CLO 2.1
CLO2.2
CLO 2.3
CLO 2.4

50%

50%
100%
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7.

Kê hoch giãng diy

L thuyêt:
TutnIbu6i
h9c

(1)
Bui 1

*
Buôi 2

Ni dung

CDR
mon
h9c

(2)
Chirong 1: Tn quan
1.1 Tong quan ye
ASP.NET MVC
1.1.1 Giâi thiu
ASP.NET MVC
1.1.2 To 1rng ding
ASP.NET MVC
1.1.3 Các dôi tilcxng duy
trI trng thai irng dung
1.2 Tong quan ye PHP
1.2.1 Giâi thiêu PHP
1.2.2 GiOi thiu mt so
framework PHP

(3)
CLO 1.1
CLO 1.5

Chirong 2: Controller
— View - Model
2.1 Controller
2.1.1 Giâi thiu
2.1.2 Action trong
Controller
2.1.3 Thao tác vài
controller
2.1.4 VI dy sl:r dçing
Controller
2.2 View
2.2.1 GiOi thiu
2.2.2 Razor
2.2.3 Thao tác v&i
View
2.2.4 View To
Controller

Hoit dng d?y
và hoc

Bài
dánh
giá

(5)
(4)
Al
Giãng viên:
A3
+ Gii thiu dê
cwmg
+ Thuyêt giáng
+ Mo phong
+ Dt câu hOi cho
sinh viên
+ Phô biên bài tp
nhóm
Sinh viên:
+ Hoc lap: chii
nghe giáng, ghi
chép, trâ lyi câu
hôi
+Hocnhà:
Xem lai bài
giãng, xem tnrOc
ni dung bâi
giãng cho buôi kê
tiêp
+Trên h thông
LMS: Lam bài
tip, tham gia thão
luân trên din
dan, dãng k
nhóm.
Al
CLO 1.2 Giãng viên:
A2
CLO 2.1 + Thuyêt giãng
A3
+ Mo phông
+ Dt câu hOi cho
sinh viên
Sinh viên:
+ Hoc a l&p: cht
nghe giáng, ghi
chép, Ira ki câu
hOi
+ Hoc 0 nhà:
Xem li bài
giãng, xem truOc
nii dung bài
giãng cho buôi ké
tiêp, lam bài ttp
nhóm

Tài Iiu
chinh Va tãi
lieu tharn
kháo
(6)
[I] Chapter 1
[2] Chapter I

[2] Chapter 2,
3
[3] Chapter
14, 15
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TunIbui
hçc

Ni dung

(2)

(1)
2.3 Model

Buôi3

Chtrong3: HTML
Helpers
3.1 GiOi thiu HTML
Helpers
3.2 Form và các control
3.2.1 Forms
3.2.2 TextBox
3.2.2 TextArea
3.2.3 CheckBox
3.2.4 RadioButton
3.2.5 DropdownList
3.2.6 Hidden
3.2.7 Password
3.2.8 String
3.2.9 Label
3.2.10 Editor
3.2.11 ActionLink
3.3 Kiêm chrng dU lieu
3.3.1 Required
3.3.2 StringLength
3.3.3
RegularExpression
3.3.4 Range
3.3.5 Compare
3.3.6 Remote

Buôi 4

Chtnrng 4: Lam vic
v&i co' s& d& lieu
4.1 Microsoft SQL
Server
4.1.1 Local database
4.1.2 Server database
4.1.3 Chui kêt nôi
trong Web.config
4.2 Entity Framework
(EF)
4.2.1 Gi&i thiu, cai dt
EF
4.2.2 EF Code First
4.2.3 EF Database First

CDR
mon
h9c

Hoat dng day
và h9c

Bài
dánh
giá

(4)
(5)
+Trên h th6ng
LMS: Lam bài
tip, tham gia tháo
luân trên din
dan, báo cáo tiên
do bài tap nhóm
Al
CLO 1.2 Giãng viên:
A2
CLO 2.1 + Thuyêt giãng
A3
CLO 3.1 + Mo phOng
+ Dt cau hôi cho
sinh viên
Sinh viên:
+ Hoc ô lap: cht
? nghe giãng, ghi
chép, trã Ru câu
hOi bài tp
+ Hçc u nhà:
Xem lai bãi
giáng, xem truOc
ni dung bài
giãng cho buôi kê
tiêp, lam bài tp
nhóm
+Trên h thông
LMS: Lam bài
ttp, tham gia thão
luântrêndin
dan, báo cáo tin
d bái tp nhóm
(3)

CLO 1.4
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 3.1
CLO 3.2

Giáng viên:
+ Thuyêt giáng
+ Mo phOng
+ Dat câu hOi cho
sinh viên
Sinh viên:
+ H9c a lap: chii
nghe giáng, ghi
chép, trá Rui câu
hOi
± l-19c 6 nhà:
Xem lai bài
giáng, xem truOc
ni dung bài

Al
A2
A3

Tài 1iu
chinh Va tài
1iu tham
kháo
(6)

[2] Chapter 5,
6

[2] Chapter 4
[3] Chapter
11, 12

6 14

TuIn/bui
hoc

NOi dung

CDR
mon
hc

Hoat dng dy
và hoc

Bài
dánh
giá

Tài 1iu
chinh và tài
1iu tham
kháo
(6)

(1)

(2)
4.3 Lambda
Expressions
4.3 Language Integrated
Query (LINQ)
5.3.1 Giâi thiéu LINQ
5.3.2 LINQ To Entities

(3)

(4)
giáng cho bui k
tiêp, lam bái tp
nhóm
+Trên h thông
LMS: Lam bái
tp, tham gia tháo
luân trên diên
dan, báo cáo tiên
d bài tap nhóm

(5)

Bui 5

Chirong 5: Ngôn Ngü'
1p trInh PHP
5.1 Cu pháp va câu trüc
cüa PHP
5.1.1 Cáckiêudüliêu
trong PI-IP
5.1.2 Biên trong PHP
5.1.3 Hang trong PHP
5.1.4 Toán tü trong PHP
5.2 Câutrüc diêu khiên
5.2.1 Câu tric lua chon
5.2.2 Câu true 1p
5.2.3 Break và continue
5.3 Ham và dôi tircmg
5.3.1 Ham
5.3.2 Dôi tuclng

CLO 1.3
CLO 2.3
CLO 3.1
CLO 3.2

Giáng viên:
+ Thuyêt giãng
+ Mo phong
+ Dat câu hOi cho
sinhviên
Sinh vién:
+ HQc i lop: chü
? nghe giáng, ghi
chép, trá ki câu
hôi
+ Hoc O nhà:
Xem lal bài
giáng, xem truOc
ni dung bài
giâng cho buôi kê
tiêp, lam bài ttp
nhOm
+Trên h thông
LMS: Lam bài
tip, tham gia tháo
juan trên din
dan, báo cáo tiên
d bài tp nhóm

Al
A2
A3

[1] Chapter
2,3
[4] Chapter 4,
5, 6

Bui6

5.4Máng
5.4.1 Mãng dung chi so
5.4.2 Máng kêt hçip
5.4.3 Duyt máng
5.4.4 Máng hai chiêu
5.4.5 Các ham thao tác
vâi máng
5.5 Xü 1' form trong
PHP
5.5.1 Chuyên huOng
trang web.
5.5.2 Truyên dit 1iu

CLO 1.3
CLO 1.4
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2

Giángviên:
+ Thuyêt giáng
+ Mo phông
+ Dt câu hOi cho
sinh viên
Sinh viên:
+ Hc o lap: chti
nghe giáng, ghi
chép, isa lôi cãu
hOi
+ H9c a nhá:
Xem 1i bài

Al
A2
A3

[1] Chapter4,
5
[4] Chapter 8,
11
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TuAn/bui
hçc

(1)

Buôi 7

Ni dung

(2)
giira các trang

5.6 PHP và MySQL
5.6.1 Giâi thiu MySQL
Improved Extension
(MySQLi)
5.6.2 Giâi thiêu
phpMyAdmin
5.6.3 Thao tác vâi co sâ
dr lieu MySQLi

CDR
mon
h9c

Hott dng dy
vàhoc

Bài
dánh
giá

(3)

(4)
giãng, xem truOc
ni dung bài
giáng cho buôi kê
tiêp, lam bài tp
nhóm
+Trên h thông
LMS: Lam bài
tip, tham gia tháo
luãn trên din
dan, báo cáo tiên
d bài tp nhóm
Giãng viên:
+ Thuyêt giãng
+ Mo phOng
+ Dt câu hOi cho
sinh viên
Sinh viên:
+ Hçc a lap: chó
' nghe giãng, ghi
chép, trã Ri câu
hôi
+1-Iocónhà:
Xem Iai bài
giáng, lam bái tp
nhóm
+Trên h thông
LMS: Lam bài
tip, tham gia tháo
luân trên din
dan, báo cáo tiên
do bài tap nhóm

(5)

CLO 1.3
CLO 1.4
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2

Tài lieu
chinhvàtài
Iiu tham
kháo
(6)

Al
A2
A3

[1] Chapter 9
[4] Chapter
9,10

Tài 1iu chInh
vá tái 1iu
tham kháo
(6)

Thtrc hanh:
TunIbui
hçc
(1)
Bui 1

Ni dung

CDR
mon h9c

Hoat dng dy vã
hc

Bài dánh
giá

(2)
To irng diing Web
ASP.NET MVC don
gián, có str drng các dôi
ti.rcYng Application,
Session, Cookie

(3)
CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3

(4)
Giáng vién:
+Huâng dn
bang thao tác trrc
quan trén may
+ Theo dOi qua
trInh thuc hiên
cua sinh viên vá
huOng dn khi

(5)
A.2
A.3

Cài dt PHP, to trang
web don gián sCr diving
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TunIbui
hQc
(1)

Buôi 2

Ni dung

(2)
ngôn ngü PHP

To üng dçtng Web
ASP.NET MVC có
kiêm chirng dU 1iu.
Chia nhórn, mi nhóm
cai dat, cau hinh mt
PHP framework

CDR
mon hoc
(3)

CLO 1.2
CLO 1.5
CLO 2.1
CLO 3.1
CLO 3.2

Hoit dng dy và
hc
(4)
sinh viên có yêu
cau
Sinh viên:
+ Hoc cy lap: tir
lam bài, hôi giáng
viên nêu can
+ Hoc ô nba: lam
lal cãc bài thixc
hành
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mOi buôi
thrc hành
- Tham gia tháo
luãn trên din
dan.
Giãng viên:
+Hithng dn
bang thao tác trrc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trinh thirc hin
cüa sinh viên vã
hithng dn khi
sinh viên Co yêu
cau

Bài dãnh
giá
(5)

Tài lieu chInh
Va tâi Iiu
tham kháo
(6)

A2
A3

Sinh viên:
+ HQc lóp: tçr
lam bài, hOi giãng
viên nêu can
+ Hoc a nhà: Lam
bài tap trên may
+Trên h thông
LMS:
Lam, np bài
trong mi buôi
th,rc hành
- Tham gia tháo
luân trén diên
dan.
Bui 3

Tto 1rng ding Web có
truy cp co sa dü 1iu
sü ding EF Code First

CLO 1.2
CLO 1.4
CLO 2.1

Giang viên:
+HuOng dn
bang thao tác trirc

Al
A2
A3
9 14

TunIbui
hçc

Ni dung

CDR
mon hçc

Hot dng dy và
hQc

(1)

(2)

(3)
CLO 2.2
CLO 3.1
CLO 3.2

(4)
quan trên may
+ Theo dOi qua
trInh thirc hiên
cüa sinh viên va
hirng dn khi
sinh viên cO yêu
cau

Bui 4

To irng diing Web có
truy cp co sO dU 1iu
sCr diving EF Database
First

CLO 1.2
CLO 1.4
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 3.1
CLO 3.2

Sinh viên:
+ Hoc i lOp: tir
lam bài, hôi giãng
viên nêu can
+HocOnhà:Làm
bài tap trên may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mOi buOi
thuc hành
- Tham gia tháo
luân trên din
dan.
Giãng vien:
+HuOng dan
bang thao tác trirc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trmnh thuc hiên
cüa sinh viên va
huOng dn khi
sinh viên có yêu
cãu

Bài dánh
giá
(5)

Tâi Iiu chInh
vã tài Iiu
tham kháo
(6)

Al
A2
A3

Sinh viên:
+HocOlOp:tu
lam bài, hôi giãng
viên nêu can
+ Hoc a nba: Lam
bài tp trên may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
thrc hành
- Tham gia tháo
luân trén din
dan.
1011 4

TunIbuôi
hoc

Ni dung

CDR
mon hoc

Hot dng dy và
h9c

Bài dánh
giá

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tip tic phát trin 1rng
diing Web dã to buôi
4

CLO 1.2
CLO 1.4
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 3.1
CLO 3.2

Giang viên:
+Htrrng dn
bang thao tác trrc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trInh thuc hiên
ciia sinh viên vã
hung dn khi
sinh viên cO yêu
cau

Bui 5

Bui 6

Tiêp ti1c hoàn thin trng
diing web ASP.NET
MVC

CLO 1.2
CLO 1.4
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 3.1
CLO 3.2

Sinh viên:
+ Hoc lap: tlr
lam bài, hôi giáng
viên nêu can
+ Hoc ô nhâ: Lam
bài tp trên may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
t1c hành
- Tham gia tháo
Iuân trên din
dan.
Giáng viên:
+Hu&ng dan
bang thao tác trirc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trmnh thuc hiên
cüa sinh viên vâ
huâng dan khi
sinh viên có yêu
cau
Sinh viên:
+ H9c a Rip: tir
lam bài, hôi giáng
vién nêu can
+ Hoc a nba: Lam
bài tp trên may
±Trên h thông
LMS:
- Lam, np bai

Al
A2
A3

Al
A2
A3

Tài Iiu chjnh
Va tài Iiu
tham kháo
(6)

Tun1bui
hoc

Ni dung

CDR
mon hoc

Hoat dng dy và
h9c

Bài dánh
giá

Tài 1iu chmnh
Va tài Iiu
tham kháo

(1)

(2)

(3)

(4)
trong mi buôi
thuc hành
- Tham gia thäo
Iuân trén diên
dan.
Giãng viên:
+Ht.thng dn
bang thao tác trçrc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trInh thçrc hin
cüa sinh viên và
hithng dn khi
sinh viên có yêu
cau

(5)

(6)

Buii 7

Bui 8

Tao các trang Web sr
diving PHP và HTML.

Tao các trang Web si:r
dçtng PHP và MySQL

CLO 1.3
CLO 2.3

CLO 1.3
CLO 1.4
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2

Sinhviên:
+ Hoc a lap: tçr
lam bài, hôi giáng
viên nêu can
+ Hoc a nhà: Lam
bài tap trén may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bãi
trong mi buôi
thirc hành
- Tham gia tháo
luãn trén diên
dan.
Giãng viên:
+Huó'ng dan
bang thao tác trtrc
quan trên may
+ Theo döi qua
trInh tht.rc hiên
cUa sinh viên va
huangdnkhi
sinh viên có yêu
cau

A2
A3

A2
A3

Sinh viên:
+ Hoc O Rip: tçr
lam bài, hOi giáng
viën nêu can
+ Hoc a nha: Lam
bài tp trên may
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TuAnIbui
hçc

Ni dung

CDR
mon h9c

Hoat dng day và
h9c

Bái dánh
giá

(1)

(2)

(3)

(5)

Tao Ung dtng Web
hoàn chinh vói PHP và
MySQL

CLO 1.3
CLO 1.4
CLO 2.3
CLO 2.4
CLO 3.1
CLO 3.2

(4)
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
thuc hành
- Tham gia tháo
Iuân trên diên
dan.
Giãng viên:
+Huâng dan
bang thao tác trirc
quan trén may
+ Theo dOi qua
trInh thuc hiên
cüa sinh viên vã
huOng dan khi
sinh viên có yêu
cau

Bui 9

Buii 10

Báo cáo bài tp nhóm

Sinh viên:
+ 1-bc a kp: tir
lam bài, hôi giáng
viên nêu can
+ Hoc y nhà: Lam
bái tp trén may
+Trên h thông
LMS:
- Lam, np bài
trong mi buôi
thuc hành
- Tham gia thão
luân trên din
dan.
CLO 1.1 Giáng viên:
CLO 1.2 + Dánh giá, gop
, nêu hu&ig phát
CLO 1.3
CLO 1.4 triên rng diing
CLO 1.5 cho mOi nhóm
CLO2.l
CLO 2.2 Sinh viên:
CLO 2.3 + Hoc a lap: Báo
CLO 2.4 cáo, trao dôi tháo
CLO2.5 luân
CLO 3.1 + Hod ô nhà:
CLO 3.2 Hoãn chinh bái
tap nhOm
+Trên h thông

Tài Iiu chinh
và tãi 1iu
tharn kháo
(6)

Al
A2
A3

Al
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TunIbui
hoc

Ni dung

CDR
mon hçc

(1)

(2)

(3)

Ho?t dng dy vã
hpc
(4)
LMS:
- Np bài tp
nhOm
- Tham gia tháo
luân trén din
dan.

8.

Quy djnh cüa mon h9c

-

Di h9c dy dü, lam dy dü bãi tp thirc hành

Bãi dánh
giá
(5)

Tài Iiu chInh
vã tái Iiu
tham kháo
(6)

Sinh viên không tham gia din dan trén LMS không cO dim qua trInh

TRUiNG KHOA

GIANG VIEN BIEN SOiN

(K và ghi rö ho ten)

('Kj và ghi rô hQ 1ên)

TS.GVCC. Lê Xuân Tru?ng

ThS. Nguyen Thj Mai Trang
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