TRIJONG DAI HQC MO THANH PHO HO CH1 MINH
KHOA CONG NGH PHAN MEM
BE CUONG MON HQC
I.

Thông tin tong quãt

1.

Ten mon h9c ting Vit: QUAN LY DI)' AN PHAN MEM

2.

Ten mon h9c ting Anh: SOFTWARE MANAGEMENT

3.

Thuc khi kiEn thirc/k5 näng

4.

El Giáo dc d?i cucmg

IZ Kiên thi.rc chuyên ngãnh

El Kin thirc ca sâ

LII Kién thirc b iro

El Kiên thtrc ngành

El DS án/KhOa Iun t& nghip

So tin chi

Tng s

L thuyt

Thirc hành

Ttx h9c

3

2

1

3(2,1,5)

5.

Phu trách mon h9c

a)

KhoaJBan/B môn:

Cong ngh Thông tin

b)

Giãng viên:

ThS.Diiong Htru Thành

c)

Dja chi email lien h:

thanh.dh@ou.edu.vn

d)

Phong lam vic:

604

II. Thông tin v mon hQC
Mo tã mon hoc

1.

Mon h9c nhãm trang bj các kin thtrc c bàn ye tin trinh, cãc hot dng, các phung
pháp, cong cii và mt s k nang d quãn trj mt dir an phAn mêm. Thông qua mon hpc,sinh
viên có khã näng tham gia xây dirng mt dij an phn rnm, kim soát d.r an và có the s
ding mt s cong ci phic vi quãn iij dçr an.

2.

Mon h9c diêu kin

STT
1.

Mon hoc diu kiên

Ma mon hoc

Mon tiên quyt
Không
1110

STT

Mon hoc diu kiên

2.

Ma mon hoc

Mon hoc truOc

3.

Cong ngh phn mêm

ITEC4409

Phân tIch thit k h thng

ITEC3401

Mon h9c song hành
Không

3.

Miic tiêu mon hQc

Sinh viën h9c xong mon hc có khã nãng:
Muc tiêu
mon hoc

CDR CTDT phân bô cho mOn
hoc

- Hiu biêt v các giai d9an cOa du an phAn
mêrn.
- Biêt cách len kê hoch, 1it kê cong vic dir
an.
,
- Biêt cách i.rOc 1ircng thi gian, 1p ljch biêu,
diêu phôi nhân 1irc va kiêm soát chung d an.
- Hiu các phi.rong pháp quãn 1' rüi ro dir an.
-. Co khâ nãng phân tich, dánh giá, len k hoch
thr an.
- Co k nãng quan 1 ké hoach dir an.
- Scr ding duc mt s cong cv quán 1 dr an
nhu MS Project, Trello.com, Redmind, Jira.

coi

CO2

PLO6.1

PLO6. 1

- CO tinh thn lam viêc nghiêm tüc, trung thrc.
- Co khã näng giãi quyt vn d dc lip.

CO3

4.

.
Mota

PLO7.2
PLO 12.1

Chun dtu ra (CDR) mon hoc

H9c xong mon h9c nay, sinh viên lam ducc (dat duGc):
Muc tiêu mon hoc

CDR mon hoc

Mo tá CDR

CLO1.l

Trmnh bay thrc các giai doan dtj an phãn mm

CLO 1.2

Len k hoach dix an

CLO1.3

UOc h.rcng thai gian, 1p Ijch, diu phi nhân lrc

CLO1.4

Quãn l rüi ro dix an.

CLO2.1

Phân tIch, dánh giá, len k hotch dir an.

CLO2.2

Quãn l ké hoach dir an.

CLO2.3

Si'r dung các cong ci quãn l dr an.

CLO3.l

Nâng cao tInh nghiém tüc, trung thyc
.
Nâng cao khá nang giái quyêt van dê dc Ip

Col

CO2

CO3
CLO3.2

2110

Ma trân tIch hop giCra chu'in dâu ra ci.ja mon h9c và chuân dâu ra cL.ia chLrcrng trinh dào
tlo
CLOs PLO6.1
1.1

4

1.2

4

1.3

4

1.4

4

2.1

4

2.2

4

2.3

4

PLO7.2

PLO12.1

3.1

4

3.2

4

]. Khóng dáp &ng
2:11 dáp i'mg
3. Dáp &ng trung bInh
5.

Hoc lieu

a)

Giáo trInh

4. Dáp t'mg nhieii
5. DOp ng rái nhiéu

[1] Roger S. Pressman, Bruce Maxim. Software Engineering: A practitioner's Approach.
McGraw-Hill Education. 2015. [47957]
b)

Tài liçu tham kháo (lict kê ti da 3 tài 1iu tham kháo)

[2] Benjamin Sweeney. Agile Project Management QuickStart Guide: A Simplified Beginners
Guide to Agile Project Management. ClydeBank. 2016. [488381
[3] Kenneth S. Rubin. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process,
Addison-Wesley. 2013. [48996]
c)

Phán mm

1) MS Project
2) Trello.com
6.

Dánh giá mon h9c

Thành phn dánh giá

Bài dánh giá

Thai dim

CDR mon h9c

(1)

(2)

(3)

(4)

Al. Dánh giáquá
trInh
A2. Dánh giá gi&a
k5i

T$' l %

A.1.1.
Tng cong:
A2.1. Seminar

CLO1. I, CLO 1.2,
CLO1.3, CLO1.4,
CLO3.1

30%

3110

Tngcng:01

30%

A3.1. Bài t.p lan

70%

CL02.1, CL02.2,
CL02.3, CL03.1

A3. Danhgiácuoi
ky
Tôngcng:01

70%

Tngcng

7.
Tuanlbuoi
hoc

100%

K ho?ch giáng dty

,.

Noi dung

CDR
mon
hQc

Hoat dong day va hoc

(1)

(2)
(4)
(3)
1. Tun 1/ Chiicmg 1. Tng quan v P01.1 Giãng viên:
P02.1 + GiOi thiu dé cixng
L thuyt 1 quãn 1 dir ánphân mêm
1.1. Dir an phân mêm.
chi tiét.
P03 1
1.2. Các d.c trllng cüa dir
+ Thuyêt giãng
an phân mêm.
+ Dat câu hOi, bài tap.
1.3. Quãn 1 dir an phân
+ Nhân mnh nhQ'ng
mêm.
diem chInh.
1.4. Nguyen nhân that bi
+ Nêu cac yêu câu cho
cüa dr an phân mêm.
buôi hQc sau.

Tài lieu
chinh va tai
lieu tham
kháo

(5)

(6)

A3.l

[1][2]

A3. I

[1][2]

Sinh viên:
+ Hoc a lap: nghe
giáng, trá ion các câu
hOi, giãi các bài t.p dt
ra, ghi chii.
+ Hoc nhà: xem bài
giãng, düc kêt các kiên
thirc tr9ng tam, tim
hiêu các kiên thüc lien
quan.
+Trên h thng LMS:
trá mi các câu hOi tràc
nghim 1 thuyt, tham
gia tháo lu.n trên diên
dan.

Chuang 2. Xác djnh dir an
phân mêm
2.1. Xác djnh mic dIch và
mic tiêu dr an.
2.2. Lam tài 1iu phác
thão.
2.2.1. Thành phân chO
yêu cüa tài lieu phác thão.
2.2.2. Các bi.rcc tiên
hành.
2.2.3. Nhüng diem can
tranh.
2.3. Vai trO và trách nhim
cüa các ben trong dr an.
1) Tuân 2/ Chtxong 3. Lit ké cong
L thuyêt 2 vic dix an phân mêm
3.1 Bang cong vic
(WBS).
3.1.1 Các tInh chat cüa
WBS.
3.1.2 Câu trñc WBS.
3.1.3 Cách trInh bay WBS.
3.1.4 Thông tin xây dirng

Bai
.
danh
.,
gia

P01.2
P02.1
P02.3
P03.1
P03.2

Giãng vien
+ Gii thiu dê cu'ong
chi tiêt.
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hOi, bài tap.
+ Nhân mnh nhQng
diem chinh.
+ Nêu các yêu câu cho
buôi h9c sau.

4 10

TunIbui
iioc
(1)

N91 dung

CDR
mon
hoc

(2)

(3)

WBS.

2) Tuân 3/ Chtxcmg 4. UOc hrcung thui
gian cho dr an phân mêm
L thuyêt
4.1.1 Cãc tInh chat cüa
UGC 1ung.
4.1.2 Các tra ngai khi uâc
luçmg.
4.1.3 Các hxu khi uac
1uqng.
4.1.4 Các k thut uâc
hrng.
4.1.5 Các buàc lam uâc
1uçung.

3) Tuân 4/ Chucing 5. Ltp ljch biu
L thuyêt 4 cho dr an phân mêm
5.1 Lp ljch biu.
5.1.1 Muc dIch cüa lich
biu.

Hot d9ng dy va h9c

Bai
danh
..
gia

Tái lieu
chInh vá tâi
lieu tham
khao

(4)

(5)

(6)

A2.1

[11[21

Sinh viên:
+ H9c lap: nghe
giãng, trá ku các câu
hói, giái các bâi t.p dt
ra, ghi chi.
+ Hoc u nhà: xem bài
giãng, düc kêt các kiên
thirc tr9ng tam, tim
hiêu các kiên thirc lien
quan.
+Trên h thng LMS:
trã l?yi các câu hôi trãc
nghim l thuyêt, tham
gia thão lun trén diên
dan.
P01.2 Giãng viên:
PU 1.3 + Giâi thiu dê cuang
P02.1 chi tiêt.
P03.2 + Thuyt giáng
+ Dtt câu hói, bài tap.
+ Nhân manh nhmg
diem chInh.
+ Neu các yêu câu cho
buôi hoc sau.

A3

Sinh viên:
+ Hoc lap: nghe
giáng, trá lài các câu
hôi, giãi các bài ttp dt
ra, ghi chü.
+ Hoc a nhà: xem bài
giãng, düc kêt các kiên
thüc tr9ng tam, tim
hiêu các kiên thirc lien
quan.
+Trên h thông LMS:
trá l?yi các câu hOi träc
nghim l thuyét, tham
gia tháo lun trén din
dan.
Giãng viên:
P01.3 + Gi&i thiu dé ctwng
P02.3 chi tiêt.
P03.1 + Thuyêt giáng
+ Dtt câu hôi, bài tip.

P01.2

A3.l

[11121

Silo

Tuanlbuoi
hoc

.
Noi dung

(1)

(2)
5.1.2 Phi.rang pháp 1p ljch
biêu.
5.1.3 Duäng gang.
5.1.4 Sci do Gantt.

4) Tuân 5/ Chi.rcmg 6. Quãn I nhân
1irc dir an
L thuyêt
6.1 Quán 1 rüi ro.
6.2.1 Quy tc diu phi
nhân h.rc.
6.2.2 Biu d ph%I tãi.
6.2.3 Phucing pháp diu
phi nhân lrc.

.
Hoat dong day va hoc

Bai
danh
..
gia

Tãi lieu
chinh va tal
lieu tharn
kh

(3)

(4)

(5)

(6)

P03.2

+ Nhn manh nhrng
diem chInh.
+ Nêu các yeu câu cho
buôi hoc sau.

A3.1

[1}[21

CDR
mon
hQc

Sinh viên:
+H9câkp:nghe
giãng, trâ ki các câu
hôi, giãi các bài tp dt
ra, ghi chó.
+ Hoc a nhà: xem bài
giáng, due két các kiên
thirc trQng tam, tim
hiêu các kiên thrc lien
quan.
+Trén h thông LMS:
trã Ri các câu hôi trãc
nghim l thuyêt, tham
gia thão 1un trén diên
dan.
P01.4 Giãng viên:
P03.2 + Giai thiu dé cirang
chi tiêt.
+ Thuyêt giáng
+ Dat câu hOi, bài tap.
+ Nhãn mnh nhQng
diem chInh.
+ Nêu các yêu câu cho
buôi hoc sau.
Sinh viên:
+ H9c a l&p: nghe
giãng, trá 1?yi các câu
hOi, giái các bãi tp dtt
ra, ghi chi.
+ Hoc a nhà: xem bài
giáng, di.ic kêt các kiên
thüc tr9ng tam, tim
hiêu các kiên thtrc lien
quan.
+Trên h thng LMS:
trã Iai các câu hOi trãc
nghim 1' thuyêt, tham
gia thão 1un trên diên
dan.

6110

Tuanlbuoi
hoc

.

NQ1 dung

(1)

(2)
5) Tuân 6/ Chuang7.QuãnlrUiro
L thuyêt 6 phân mêm
7.1 Quãn1 rUiro.
7.1.1 L' do quán 1' rCii ro.
7.1.2 Vai trô cüa quán l
rüi ro.
7.1.3 Các bi.rOc quãn 1' rüi
ro.
7.1 .4 Dr doán rüiro.
7.1.5 Các tInh huông r.üi
ro.
7.1.6 Lisu trong quan i
rüi ro.

6) Tuân 7/ Chi.rcmg 8. Kim soát dr
an
L thuyêt
,
8.1 Kiêm soát dr an.
8.1.2 Thu thp và dánh giá
hin trtng.
8.1.2 H9p.
8.1.3 Các hot dng diêu
chinh.
8.1.4 Kiêm soát thay dôi.
8.1.5 Lp kê hoch 1ti.
8.1.6 Kêt thüc dir an.
8.2 K näng mêm trong
quán 1' dir an.
8.2.1 Giao tiêp.
8.2.2 To chtrc.
8.2.3 XCr 1 tInh huông.
8.2.4 Nh&ng yu to thtc
dy tinh thn lam vic.

CDR
mon
h9c

.
Hot dong dy va h9c

(3)

(4)
P01.2 Giángviên:
P01.4 + Giói thiu dé cung
chi' (let.
P03 2
+ Thuyêt giãng
+ Dt cãu hói, bài top.
+ Nhân mtnh nhfrng
diem chInh.
+ Nêu các yêu câu cho
buôi h9c sau.
Sinhviên:
+Hoc lixp: nghe
giãng, trã ki các cau
hôi, giái các bài tp dtt
ra, ghi chi.
+ Hoc a nhà: xem bài
giãng, düc kêt các kiên
thüc trong tam, tim
hiêu các kiên thrc lien
quan.
+Trên h thông LMS:
trã ku các cãu hOl trãc
nghim l thuyêt, tham
gia tháo lun trên din
dan.
P0 1.2 Giãng viên:
+ Gii thiu dê cung
chi tiêt.
+ Thuyêt giáng
+ Dt câu hói, bài tip.
+Nhâii mtnh nhi)ng
diem chInh.
+ Nêu CC yCu CIU cho
buôi h9c sau.

Bai
danh
..
gia

Tâi lieu
chinh va tai
lieu tham
khão

(5)

(6)

A3.I

[11121

A3.1

111121

Sinh viên:
+ H9c i kup: nghe
giãng, trã lai cac cãu
hôi, giãi các bài tp dt
ra, ghi chi.
+ Hçc a nhà: xem bài
giang, düc ket cac kiên
thuc trcng tam, tim
hiêu cãc kiên thüc lien
quan.
7110

Tuan/buoi
hoc

.
Noi dung
.

CDR
mon
hoc

(1)

(2)

(3)

Hoat dong day va hoc
. .
.
.

Bat
,
danh
..
gia

Tài lieu
chinh va tal
lieu tham
khao

(4)

(5)

(6)

A2. 1

[1]

A2.1

[1]

A2.1

[I]

+Trên h thng LMS:
trã Ri các câu hoi trãc
nghim 1 thuyêt, tham
gia thão 1un trên diên
dan.
7) Tun 1/ Xác djnh d? an
Thrc hành

P01.2
P02.1

Giãng viên:
Demo chuong trinh
mu, hoc hixàng d.n
so qua cách lam các
bài can hi.rOng dan.
Sinh viên:
+ Lam lai các bài mu
giãng
viên
demo/huâng dan.
+ Tçr lam các bài tp
Ui lam dim trên các
demo mu và l thuyêt
dähoc.

8) Tun 2/ Lit kê các cong vic dçr P01.2 Giãng viên:
Thirc hành an
P02.1 Demo chuong trinh
2
mu, hoäc huóng dn
so qua cách lam các
bài can huâng dan.
Sinh viên:
+ Lam lai các bài mu
viên
giãng
demo/huàng dan.
+ Ti,r lam các bài t.p
ti.r lam dim trén các
demo mu và l thuyêt
dã hoc.
9) Tuân 3/ U'Oc li.rcmg thñ gian và P01.3 Giãngviên:
Thrc hanh nhân sr phát trin dir an
Demo chuong trinh
3
mu, hotc huàng dn
so qua cách lam các
bãi can hu&ig dn.
Sinh viên:
+ Lam !ai các bai mu

8110

Tuan/buoi
hoc

.
Noi dung

CDR
mon
hoc

.
Hoat dong day va hoc

Bai
danh
..
gia

Tài lieu
chinh va tal
lieu tham
khao

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A2.1

[11

A2.1

{1J

A2.1

[1]

5

viên
giãng
demo/huâng dan.
+ Tr lam các bài tp
nr lam dtxa trên các
demo mu và l' thuyêt
dã hoc.
10) Tun Lp ljch biu du an MS P0 1.1 Giâng viên:
P02.1 Demo chuong trinh
4/
Thirc Project
P01.3 mu, hoc hirâng dn
hàrth 4
P01.4 so qua cách lam các
bài can huOng dan.
Sinh viên:
+ Lam lai các bài mu
viên
giâng
demo/htrOng dan.
+ Tu lam các bãi tp
tr lam dua trên các
demo mu và l' thuyêt
dähoc.
11) Tutn Ltp ljch biu dir
Thirc Project (tt)
5/
hành 5

an

MS Click
or tap
here
to
enter
text.

Giãngviên:
Demo chuong trinh
mu, hoc huâng dn
so qua cách lam các
bài cAn hung dan.
Sinh viên:
+ Lam lai các bài mu
viên
giáng
demo/hung dAn.
+ Tr lam các bài tp
ti.r lam dua trên các
demo mAu và l' thuyêt
dãhçc.

12) TuAn Sir ding các cong cii P02.3
Thrc quãn 1)2 d? an
6/
hành 6

Giãng viên:
Demo chuong trInh
mAu, hotc huàng dAn
so qua cãch lam các
bài cAn htràng dAn.
Sinh viên:

9110

TuAn1bu6i
hoc

Nôi dung

CDR
mon
hçc

(1)

(2)

(3)

13) Tuân Sr ding các cong cu P02.3
7/
Thirc quân 1 dr an
hânh 7

Bài
dánh
giá

'Fài lieu
chInh vâ tài
lieu tham
khão

(4)
+ Lam lai các bài mu
viên
giãng
demo/huOng dan.
+ Tr lam các bài tp
tu lam dira trên các
demo mu và l thuyt
dà hoc.

(5)

(6)

Giãng viên:
Demo chuong trInh
mu, hoac hung dn
so qua cách lam các
bài can huOng dan.

A2.1

[Ij

Hoat dtng dy và hc

Sinh viên:
+ Lam lai các bâi mu
viên
giãng
demo/htxâng dan.
+ Tu lam các bài tp
tu lam dra trén các
demo mu và 1 thuyt
dãhc.

8.

Quy djnh cüa mon h9c

-

Sinh viên tham gia day dü các bui h9c l thuyt vâ thirc hành.
Sinh viên phái np bài tp lan thông qua h thông LMS và tham gia vn dáp.

TRUNG KHOA
(K vã ghi r i s ten)

TS.GVC

Xuâri Tru'Ong

CLANG VIEN BIEN SON
(Ks' Va ghi rO h9 ten)

ThS. Duang HEru Thàrih
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