TRIJONG DI HOC MO THANH PHO HO CHI MINH
KHOA CONG NGH THONG TIN
BE CUNG MON HOC
I.

Thông tin tng quát

1.

Ten mon hc ting Vit:

CHUYEN DE 1

2.

Ten mon h9c ting Anh:

THEMATIC I

3.

Thuc khôi kin thi:rc/k5 näng
Giáo dic dai cirnng

4.

1J Kin thüc chuyên nganh

Kin thirc Co s

Kiën thCrc bô tro

Kiên thirc ngãnh

Do án/KhOa lutn tot nghip

S tin chi
Tng s

L thuyt

Thirc hành

Tr h9c

3

2

1

3(2,1,5)

5.

Phti trách mon hc

a)

Khoa:

Cong ngh Thông tin

b)

Giãng viên:

ThS. H Quang Khâi

c)

Dja chi email lien h:

khai.hqou,edu.vn

d)

PhOng lam vic:

604

II.

Thông tin ye mon hyc

1. Môtãmônh9c
Mon h9c (chuyên d) nay thuc nhOm h9c phân ti,r ch9n. Mon h9c nay trang b cho
sinh viên nhüng hiu bitt v các giâi pháp/công ngh dang/se ap ding trong thirc tin
cüa ngành. Vài mJic dIch nay, mon chuyên d cO cãc dac diem sau:
•

Co th t chrc mon chuyên d riêng cho tüng phân ngành hçp

• Ni dung cii th cña mon h9c së duçic quyt djnh tai thai dim trin khai mon h9c
2.

Mon h9c diêu kin
STT

Mon hçc diêu kiin

Ma mon hoc

Mon tiên quyêt
Khong
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SIT
2.

Mon hoc diéu kiên

Ma mon hoc

Mon hoc truOc
Ttt cà các mon h9c thuôc khi kin
thCrc c sâ và chuyên ngành bat buc

3.

Mônh9csonghanh
Khong

3.

Muc tiêu mon hoc

Sinh viên h9c xong mon h9c có khã nãng:
Muc tiêu
mon h9c

Mota

CDR CTDT phãn bô
cho mon hoc

TrInh bay thrc nghia và pham vi irng
ding cüa giãi pháp/công ngh
Nêu thrçic quy trInh sir diing giái pháp/cong
ngh dê giái quyêt bài toán thirc tê
Mo tã dtxçc các giái pháp/công ngh lien
quan

Chuân dâu ra nãm trong:
PLO3, PLO4, PLOS

CO2

Sir dtng dixçc giài pháp/công ngh dê XY
drng ung diing, gial quyet bai toan thirc te

ChuAn du ra nm trong:
PLO6, PLO7, PLO8,
PLO9, PLO 10, PLO1 1

CO3

Co thüc tr tim hiu nâng cao hiu bitt ye
các giãi pháp/công ngh mOi can cho vic
xây dirng irng ding, giãi quyêt bài toán thirc
tê

-

'

-

CO1

*

-

-

-

4.

'

PLO 12.1
PLOI2.2
PLO12.3

Chutn cthu ra (CDR) mon h9c

Mon hQc (chuyên d) nay giüp cho sinh viên cO kiên thtrc và k9 nãng co bàn ye các
giâi pháp/công ngh clang/se áp dung trong thirc tin cüa ngành. Hçc xong mon hçc .nay,
sinh viên lam thrçic (dtt ducc):
Muc tiêu
mônhc

CO1

CO2

CDR mon
hçc

MôtãCDR
nghia và phtm vi &ng diving cOa giãi

CLO 1.1

TrInh bay di.rc
pháp/công ngh

CLO 1.2

Nêu di.rçc quy trinh sCr dung giâi pháp/công ngh d giãi
quyt bài toán thrc tê

CLO 1.3

Mo tá dirçc các giái pháp/cong ngh lien quan

CLO 2.1

Phân tIch, thi& k

CLO2.2

Si~ dung duçc giài pháp/công ngh dê xây drng trng diing,
giái quyêt bài toán thirc té

CLO 2.3

Dánh giá dugc ixu và nhtxçc dim cua giãi pháp/công ngh

'

mg dung theo các giãi pháp/cong ngh
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Muc tiêu
mon hoc

CDR mon
hoc

Mo tã CDR
dâ dung

CO3

CLO 3.1

Nhn thirc duçic tAm quan trQng vâ vj trI cüa mon h9c

CLO3.2

Nhân thirc dAy dü v
hoc

CLO3.3

Nhân thrc duGc tAm quan trong cOa vic tir hQc, tr nghiên
ctru vi CNTT phát trien rat nhanh

' nghia cOa t1rng ni dung ccta mOn

Ma trân tIch hqp giüa chuân dâu ra cüa mon hQc và chuOn dñu ra cia chuong trlti 1 dño
tio:
PLO

PLO
4

PLO
5

CLO1.1

5

5

5

CLO1.2

5

5

5

CLO1.3

5

5

5

PLO
6

PLO
7

PLO
8

PLO
9

PLO
tO

PLO
It

CLO2.1

5

5

3

3

5

5

CLO2.2

5

5

3

4

5

5

CLO2.3

5

5

3

3

5

5

CLOs

PLO
12

CLO3.1

4

CLO3.2

4

CLO3.3

5

I hay trng: Khóng dáp I'cng
2. it dáp i'rng
3. Dáp z'rng trung bInh

5.

4. Dáp mg nhku
5: Dáp tcng rdi nhiéu

Hçc 1iu

Các tài 1iu tharn khâo cüa mon h9c nay do giâng vién phi trãch mon hQc gkii thiu, các tOi
1iu nay thay d6i tuy theo ni dung cOa chuyên d sinh vién së hQc.

a)

Giáo trInh

b)

Tài lieu tham kháo

c)

Phcn mm
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6.

Dánh giá mon hgc

Thành
ph&n dánh
giá

Bài dánh giá

Thi dim

CDR mon
hoc

T' Iê %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CLO 1,
CLO 2,
CLO 3

40%

Al. Dánh
giá qua
trInh

Các bài tp chixcmg, bài
tp nhóm, bài tp thirc
hành, bài kim tra trên
may

Sut qua
trInh h9c

40%

Tngcng:
A2.
giá ci

Bài kim tra cu6i kS' (trên
giy)

kS'

Tngcng:

Ciôi h9c k"

CLO 1,
CLO 2

60%
100%

Tngcng

7.

60%

K hoch giãng dy

Phân b6 gi 1 thuyt: 30 tit = (6 bui x 4,5 tit) + (1 bui x 3 tiêt)
(Nôi dun2 cu the cüa mon hoc së duoc quyêt dnh tai thi diem triên khai mon hoc)
Tài lieu
Bài
CDR
Tutn/bui
chInh và tài
Hoat dng dy
Nôi dung
dánh g
mon hoc
h9c
lieu tham
và hc (4)
(2)
(5)
(3)
(1)
kháo (6)
Ti lieu do
Al, A2
Giãng viên:
NOi dung phAn 1
1. Tun 1/
giáng viên
+ Dn nhp
Bui 1
phçi trách
+ Thuyt giãng
thuyt 1
giâi thiu
+ Dat câu hOi,
bài tip.
+ Nhân manh
nhüng dim
chInh.
+ Nêu các yêu
cu cho buôi hoc
sau.
Sinh viên:
+ Hoc a 1p:
nghe giãng, trà
1?yi các cãu hOi,
giái các bài ttp
dt ra, ghi chi.
+ Hoc a nhà:
xem bài giãng,
dñc kt cac kiên
thirc trQng tam,
tim hiêu các
kin thirc lien
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Tuanlbuoi
hoc
(j

2. Tun 2/
Buôil'
thuyêt 2

3. Tun 3/
Buôi 1
thuyt 3

,..
Not dung
(2)

Ni dung phân 2

Ni dung phn 3

CDR
mon hoc
(3\

Hoat dong day
vahoc(4)
quan.
+Trên h thông
LMS: trã lôi các
câu hôi, tham
gia tháo 1u.n
trêndindàn.
Giáng viên:
+ Dn nhp
+ Thuyêt giäng
+ Dt câu hôi,
bài tp.
+ Nhân rnanh
nhmg diem
chInh.
+Nêu các yêu
câu cho buôi
hoc sau.
Sinh viên:
+ Hoc i lap:
nghe giãng, trâ
!oi cac câu hói,
giái các bài tp
dt ra, ghi chi.
+ Hoc a nhà:
xem bài giáng,
dñc kêt các kiên
thrc trng tam,
tIm hiêu các
kiên thirc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã ki các
câu hôi, tham
gia tháo lun
trên din dan.
Giãng viên:
+ Dan nhp
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hôi,
bài tip.
+Nhânmanh
nhCrng diem
chInh.
+Nêu các yéu
câu cho buôi
hoc sau.

Bat
..
danh gia
(5\

Tài lieu
chinh va tai
lieu tham
khão(6)

Al, A2

Tài 1iu do
giáng viên
phii trách
giâi thiu

Al, A2

Tài 1iu do
giáng viên
phu trách
giâi thiu
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Tuanlbuoi
hoc

.
Noi dung
(2)

CDR
mon hoc
(3\

Hoat dong day
va h9c (4)

Bai
..
danh gia
15)

Tài lieu
chinh va tal
lieu tham
kháo(6)

Sinh viên:
+ Hoc a lop:

4. Tuãn 4/
Buôi1y'
thuyêt 4

Ni dung phãn 4

nghe giãng, trã
lai cac cau hOi,
giãi các bài tp
dt ra, ghi chii.
+ Hoc ô nhà:
xem bài giáng.
dác kêt cac kiên
thüc tr9ng tam,
tim hiêu các
kiên thCrc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trá lai cac
câu hOi, tham
gia tháo lun
trên din dan.
Giáng viên:
+ Dn nhp
+ Thuyêt giãng
+ Dat câu hOi,
bâi tip.
+ Nhân manh
nhQng diem
chmnh.
+Nêu các yêu
câu cho buôi
hoc sau.

Al, A2

Tài lieu do
giáng viên
phy trách
giâi thiu

Sinh viên:
+ HQc ô Rip:

nghe giâng, trâ
Ryi các câu hOi,
giái các bài tap
dt ra, ghi chi.
+Hocânhà:
xem bài giãng,
düc kêt cãc kiên
thirc trong tam,
tim hiêu các
kiên thtrc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trá lai cac
cãu hOi, tham
6 14

Tuan/buoi
hoc

Noi dung
(2)

kl

5. Tuãn 5/
Buôil
thuyêt 5

6. Tuân 6/
Buôil
thuyêt 6

Ni dung phân 5

Ni dung phân 6

CDR
mon hoc
(3\

Hoat dong day
va hoc (4)
gia tháo Iun
trêndindàn.
Giâng viên:
+ Dn nhp
+ Thuyêt giâng
+ Dt câu hâi,
bài tip.
+ Nhân rnanh
nh&ng diem
chInh.
+Nêu các yêu
câu cho buôi
hoc sau.
Sinhviên:
+ Hoc ô lap:
nghe giãng, trã
lan các câu hOi,
giãi các bài tp
dt ra, ghi chi.
+Hocânhà:
xem bài giâng,
due kêt các kiên
thüc trong tam,
tIm hiêu các
kiên thrc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trá kyi các
câu hôi, tham
gia thão lutn
trên din dan.
Giãng viên:
+ Dn nhp
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hôi
+ Nhân rnanh
nhtrng diem
chInh.

Bai
..
danh gia
(5\

Tài lieu
chinh va tai
lieu tham
kháo(6)

Al, A2

Tài Iiu do
giãng viên
ph trách
giii thiu

Al, A2

Tài lieu do
giãng viên
phçi trách
giâi thiêu

Sinh viên:
+ Hoc lap:
nghe giãng, trâ
lani các câu hôi
dt ra, ghi chu.
+ Hoc a nhà:
xem bài giáng,
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Tuanlbuoi
hoc
(j\

7. Tuan 7/
Buôi1
thuyêt 7

,.
Noi dung
(2)

Ni dung phân 7

CDR
mon hoc
13\

Hoat dong day
.
va h9c (4)
düc kt các kin
thi.rc tr9ng tam,
tim hiêu các
kiên thirc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã Ri các
câu hôi, giâi các
bài tp thirc
hành, tham gia
thâo luân trén
din dan
Giãng viên:
+ Dn nhp
+ Thuyêt giáng
+ Dt câu hOi,
bài tip.
+ Nhân rnanh
nhQng diem
chInh.
+Nêu các yeu
câu cho buôi
hoc sau.

Bat
..
danh gia
15\

Al, A2

Tài lieu
chinh va tat
liçu tham
khão(6)

Tài lieu do
giáng viên
phy trãch
giâi thiëu

Sinh viên:
+Hocâlàp:
nghe giáng, trá
Ryi các câu hôi,
giãi các bài t.p
dt ra, ghi chi.
+ Hoc nhà:
xem bài giáng,
düc kêt các kiên
thüc trQng tam,
tIm hiêu các
kiên thüc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã I&i các
câu hôi, tham
gia tháo 1un
trên din dan.

K hotch giãng d?y thrc hành (30 tit = 10 buM x 3 tiët/ buM)
(Ni dung cii the cüa mon h9c se &rçic quyêt djnh ti thai diem triên khai mon h9c)
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TunIbui
hoc
(1)

Ni dung
(2)

1. Tun 1/
Buôithjc
hành 1

Bài thrc hành 1:

2. Tuân 2/
Buôi thixc
hành2

Bài thirc hành 2:

CDR
mon hoc
(3)

Hot dng dy
và hoc (4)

Bâi dánh giá
(5)

Giáng viên:
+Nêuquy
dinh lap h9c
+ Giâi thiêu
phOng may
+ Giãi thIch vâ
minh hoa cách
lam bài mâi
+ H tro sinh
vien khi thixc
hành

Al, A2

Sinh viên:
+ Lam hêt bài
tp cü
+ Doc trithc l
thuyêt cO lien
quan bài mOi
+Trên he
thng LMS:
np bài tip,
tham gia trá lâi
các cau hOi
(nêu có), tham
gia các diên
dan tháo luân.
Giãng viên:
+ Dn nhâp
+SabàjcQ
+ Giái thIch vã
minh hoa cách
lam bài mai
+ H trcx sinh
viên khi thirc
hành

Tài Iiu
chInh Va tài
lieu tham
kháo

Al, A2

Sinh viên:
+ Lam hét bài
tp cü
+ Doc truâc 1'
thuyêt có lien
quan bài mâi
+Trên he
th6ng LMS:
np bãi tap,
tham gia trá ki
các câu hOi
(nêu có), tham
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Tu.nIbui
hoc
(1)

3. Tuân 3/
Buôi thixc
hành 3

4. Tuân 4/
Buôi thrc
hãnh4

Ni dung
(2)

Bài thirc hành 3:

Bài thrc hành 4:

CDR
mon hoc
(3)

Hoat dng dy
và hoc (4)

gia các din
dan tháo luân.
Giãng viên:
+ Dn nhâp
+ Sira bài Cu
+ Giäi thich va
minh hoa cách
lam bài mâi
+ Ho tro sinh
viên khi thirc
hành
Sinh viên:
+ Lam hét bài
tp Cu
+ Doc tri.râc ly'
thuyêt có lien
quan bài mâi
+Trên he
thng LMS:
np bài t.p,
tham gia trã ki
cac câu hôi
(nêu co), tham
gia các din
dan thão luân.
Giãng viên:
+ Dn nhp
+Srabàicü
+ Giái thIch vâ
minh boa each
làmbài mi
+ 1-10 trci sinh
viên khi thi.rc
hành

Bài ddnh giá
(5)

Tài 1iu
chInh vâ tài
liêutham
khão

Al, A2

Al, A2

Sinh viên:
+ Lam hêt bài
tp cü
+ Doc tri.rOc 1
thuyêt cO lien
quan bài mâi
+Trên h
thng LMS:
np bãi tp,
tham gia Ira 1?yi
các cau hOi
(nêu có), tham
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Tun1buM
hoc
(1)

5. Tuân 5/
Buôi thirc
hành 5

6. Tun 6/
Buôi thirc
hành6

Ni dung
(2)

Bài thçrc hành 5:

Bài thrc hânh 6:

Hott dng dy
CDR
mon hoc vã hoc (4)
(3)
giacácdin
dan thão luân.
Giáng viên:
+ Dn nhp
+ Sra bài cü
+ Giãi thIch và
minh hoa cách
lam bâi mâi
+ H trcf sinh
vien khi thuc
hãnh
Sinh viên:
+ Lam hêt bài
tp cü
+ Doc trurc l:'
thuyêt có lien
quan bài mâi
+Trên he
thé,ng LMS:
np bài tip,
tham gia trâ ku
các câu hOi
(neu cO), tham
gia các diên
dan tháo luân.
Giáng viên:
+ Dn nhp
+SCrabàjcü
+ Giái thIch va
minh hoa cách
lam bai mOi
+ H trcu sinh
vien khi thi.rc
hành

Bài dánh giá
(5)

Tài Iiu
chInh vã tái
lieu tham
khão

Al, A2

Al, A2

Sinh viên:
+ Lam hét bài
tp cü
+ Doc truOc i;
thuyêt CO lien
quan bài mâi
+Trên h
thng LMS:
np bãi tsp,
tham gia trã kui
các câu hOi
(neu có), tham
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Tun/bui
hoc
(1)

7. Tun 7/
Buôi thirc
hành 7

8. Tun 8/
Buôi thiic
hành 8

Nôi dung
(2)

Bài thirc hãnh 7:

Bài thirc hành 8:

CDR
mon hoc
(3)

Hot dng dy
vã hçc (4)

gia các din
dan tháo luãn.
Giãng viên:
+ Dn nhp
+ Sira bài cü
+ Giãi thIch vã
minh hoa cách
lam bài mâi
+ H6 trcY sinh
vien khi thuc
hành
Sinh viên:
+ Lam hét bài
tp eQ
+ Dcc trt.râc 1?
thuyêt có lien
quan bài mâi
+Trên he
thng LMS:
np bài tip,
tham gia trã lôi
các câu hOl
(nêu có), tham
gia các diên
dan tháo luân.
Giãng viên:
+ Dn nhap
+ Süa bài cQ
+ Giái thIch và
minh hoa cách
lam bài mon
+Htrcsjnh
vien khi thuc
hành

Bài dánh giá
(5)

Tài 1iu
chinh vá tài
lieu tham
kháo

Al, A2

Al, A2

Sinh viên:
+ Lam hêt bài
tp cQ
+ Dcc trilOc l'
thuyêt có lien
quan bài mói
+Trên he
thng LMS:
np bi tap,
tham gia trã läi
các câu hOi
(nêu co), tham
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Tun1buôi
hoc
(1)

9. Tun 9/
Buôi thuc
hành9

10. Tun 10/
Buôi thrc
hànhlO

Ni dung
(2)

Bài thirc hành 9:

Bài thrc hành 10:

CDR
mon hoc
(3)

Hot dng dy
và hçc (4)

gia các din
dan thão Iun.
Giãng viên:
+ Dan nhâp
+SCrabàicU
+ Giãi thIch vã
minh hoa cách
lam bãi mcii
+ H trcY sinh
viën khi thuc
hanh
Sinh viên:
+ Lam hêt bài
tp cü
+ Doc trt.rOc 1'
thuyêt cO lien
quan bãi mOi
+Trên he
thng LMS:
np bài tip,
tham gia trá ki
các câu hOi
(nêu co), tham
gia các din
dan tháo luân.
Giáng viên:
+ Dan nhp
+Srabàici
+ Giãi thIch vá
minh boa cách
lam bài mOi
+ Ho trc sinh
viên khi thuc
hành

Bái dãnh giá
(5)

Tài Iiu
chInh và tâi
Iiêutham
khão

Al, A2

Al, A2

Sinh viên:
+ Lam hêt bài
tp cQ
+ D9c tri.rOc 1
thuyêt có lien
quan bài mâi
+Trên he
thng LMS:
nOp bãi tap,
tham gia trâ lâi
các câu hOi
(neu có), tham
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r

TunIbui
hoc
(1)

Ni dung
(2)

CDR
mon hoc
(3)

Hot dng dy
và hoc (4)

Bãi dánh giá
(5)

Tài lieu
chInh Va tài
lieu tham
khão

gia cac din
dan thão luân.
8.

Quy djnh cUa mon h9c
Sinh viên tham gia dy dü các bui hçc 1 thuyt, thrc 1iinh. Ip IMS vã lam dü bãi
tp së duçic tInh dim vào dim qua trInh.

- Dim bài thi cu6i kS' trên giy së tInh dirn kiêm tra cuôi kS'.

TRU'NG KHOA
(K35 và ghi rO ten)

GIANG VIEN BIEN SOJN
(Kj và ghi rô ho ten,)

TS. GVCC. Lê Xuân Tnrmg

ThS. Ho Quang Khãi
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