TRU'ONG DI HQC MO THANH PHO HO CHI MINH
KHOA CONG NGH THÔNG TIN
BE CIIONG MON HQC
I.

Thông tin tong quát

1.

Ten mOn h9c ting Vit:

CAU TRUC D0 LIEU VA THUAT GIAI

2.

Ten mon hçc ting Anh:

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

3.

Thuc khi kin thirc/k5 näng
Giáo dic d?i cuong

Kin thirc chuyn ngành

Kin thirc co sà

Kin thrc b trçi

Kin thirc ngành
4.

D ánlKhOa 1un t6t nghip

S6tInchi

Tng s6

L thuyt

Thirc hành

Tu hQc

4

3

1

4(3,1,7)

5.

Phu trách mon hçc

a)

KhoaJBan/B môn:

Cong ngh Thông tin

b)

Giãng viên:

ThS. Nguyn ChI Thanh

c)

Dja chi email lien h:

thanh.nc@ou.edu.vn

d)

Phong lam vic:

604

II.

Thông tin ye mon hçc

1. Môtãmônh9c
Cu true dt lieu và thut giãi là mon hc co bàn, trang bj cho sinh viên kin
thirc v các cu trüc dt lieu va các thutt giài thông ding, các phixo'ng pháp tip cn vâi
giài pháp giãi quyt vn d và phân tIch tInh hiu qua cüa giài pháp, giüp sinh viên
phát trin k5 näng thit k cu trUe dt lieu, Ung diing d giài quyt các vn d và xr l'
thông tin trong doanh nghip.
MOn hçc nay cung c.p cho sinh viên các kin thUc sau day: các cu trUe dr lieu
co bàn nhu ngan xp, hang dçii, danh sách lien kit, cay nhj phân tim kim...; các thu.t
toán sp xp nhix heapsort, quicksort, counting sort, bucket sort...; biu din d thj
trong may tInh và các thut toán d th nhu duyt d thi theo chiu rng, chiu sâu, tim
duô'ng di ngn nht, tim cay bao trUm nhO nh&t, v.v.
II17

Mon h9c diêu kin

2.
STT

Mon hoc diu kiin

1.

MA mon hoc

Mon tiên quyt
Không

Click here to enter text.

Mon hQc trtxóç

2.

K thuAt lAp trinh
3.

ITEC15O4

Mon hçc song hành
khong

3.

Muc tiêu mon hçc

Sinh viên hçc xong mon hçc có khA nAng:
Mc tiêu
mon h9c

CO1
(Kin thrc)

CO2
(K5 nang)

CO3
(Thai dO)
4.

CDR CTDT phân

Mota

bo cho mon hoc

- Hiu cOng dyng cüa cAc cAu trüc du lieu ca bàn
nhtx ngAn xp, hang dqi, danh sách lien k&, cay nhj
phân tim kim vA cac thao tAc (phép toAn) ti.rong ing
vói mi cu trüc dt lieu.
Hiu cOng dyng cia cu trc d thj, cách biu din
d thj trong may tInh và các thut giAi trên d thj.
- Hiu str khác nhau gifla các thut giAi sp xp.
- Dánh giá thii gian thrc hin cüa mOt thut giAi.
- CO khA nang phân tIch vAn d và chn cAu trOc dU
lieu, thut giAi thIch hqp dA giAi quyt vAn d.
- SCr dyng ngôn ngr 1p trInh C++ d cal dt cac cAu
tri1c dtr liunganxêp, hang dqi, danh sách, cAy nhj
phân tim kiêm, dO thj, va cac thao tác tuong crng vâi
mi câu trOc d& lieu.
- Cài dt thut giài giAi quyêt các vAn dé sAp xêp vã
tim kiêm trên do thi.
- Co tinh thin lam vic nghiêm tác, trung thirc.
- CO khA nAng giAi quyêt vAn dé dOc lip.

PLO3. I

PLO4. I

PLO 12 1

ChuAn du ra (CDR) mon h9c

H9c xong mon h9c nay, sinh viên lam di.rçic (dat di.rçc):
Muc tiêu mOn
h9c

CDR mon
hçc
CLO 1.1
CLO1 2

coi
CLOI 3
CLO 1.4

MotaCDR
- Dánh giá thi gian thirc hin cUa mQt thut giAi
- Phân tIch duqcn dvà mi quan h vâi
thuât giAi
- Ch9n cAu trác dU lieu, thut giAl thIch h9p dé
- Vn dyng mOt so kiên thrc ngAn xêp, hang
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Miic tiêu mon
hoc

CDR mon
h9c

CLO2
CO2
CLO2 2

CO3

Mo tã CDR
dgi, danh sách lien kêt, cay nhj phan, do thj va
xp dê iai quyêt van dê.
- Lp trinhcâu trCc ngän xep, hang dcvi, danh
sách lien ket, cay nhj phân, do thj và các thut
toãn sAp xêp mt each thãnh thao vdi ngôn ngir
C++
- Lp trInh thuat giãi giãi quyt cac vn d sp
xêp và tim kiêm trén dO thj thành thao.
- Xay dung duçvc các thut giãi phü hqp d cai

CLO2 3
- ------------------------------dtgiáiquyêtbãitoancthê.
- Nang cao khã nAng tir h9c, tir trao di kiin thCrc
CLO3
vâjp

Ma tran tich hçp giUa chu.n du ra cüa mon h9c và chun du ra cUa chiwng trinh dào
tao
CLOs

PLO.3.1 PLO.4.1 PLO.12.1

CLO1.1

2

2

CLO1.2

4

4

CLO1.3

4

4

CLO1.4

4

4

CLO2.1

4

4

CLO2.2

4

4

CLO2.3

4

4

CLO3.1
1: Không dáp &ng
2:Itdapthig
3. Dáp &ng trung bmnh

5.
a)

4
4. Dáp &ng nhieu
5: Dáp &ng rt nhiu

Hçc 1iu
Giáo trInh
[1] Lê Xuân tri.r&ng, Cu trc dtt lieu, Nhà XB Thông tin và Truyn thông, 2018
[2] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein,
Introduction to Algorithms, Third Edition, The MIT Press, 2009.

b)

Tài lieu tham kháo (liêt kê ti cIa 3 tài lieu tham kháo,)
[1] Adam Drozdek, Data Structures and Algorithms in C-H-, Fourth Edition,
CENGAGE Learning, 2013.
[2] Nguyn EXrc Nghia, Cu trüc dU lieu vA thuât toAn, NXB Bach Khoa, 2013.
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[3] Trn Hanh Nhi, Duang Anh Dtrc, Hoang Kim, Nhp mon cu trUe dO

lieu Va

thu.t

toán, Dai hçc Khoa hçc Tr nhiên, 2003
Phnmm

e)

Visual Studio C++.
6.

Dánh giá mon hçc

Thành phn dánh
giá

Bâi dánh giá

(2)
Bàikiêmtratrên
Al. Dánh giá gifla may
(1)

k5'

Thô'i
diem
(3)

Tong cong: 01

Bài thi cui k'
A2. Dánh giá cuôi trên giy

kS'

Tong cong: 01

CDR mOn hoc
(4)
P01.1, P01.2, P02.1,
P02.2
Click or tap here to
enter text.
P01.2, P01.3, P01.4,
P02.1, P02.2, P02.3
Click or tap here to
enter text.

40%
4Q%
60%
60%
100%

Tng cong: 02
7.

T' 1 %

K hoach giâng day

K hoach giàng day 1 thuyt (4.5 tit/bui)
TunIbui
h9c

NOi dung

CDR
mOn
hçc

Hoat dng day và
h9c

(4)
(2)
(3)
(1)
1.Tun
1/ Chtrong 1: Giãi thut P01.1 Giãngviên:
Bui l thuyt và dQ phUc tp giâi P02.1 + GiOi thiêud
ctxong chi tiêt.
thut
1.1 Khái nim
+ Thuyêt giãng
1.1.1 Khái niém
+ Dt câu hOi, bài
câu trUe dt lieu và
tap.
+ Nhân rnanh
thut giãi
nhting diem chInh.
1.1.2 Biêu din
thut giãi
+ Nêu các yêu câu
1.2 Phân tich thut
cho buôi hpc sau.
giai
1.2.1 Phân tIch
Sinh viên:
thut giãi Insertion
+ Hçc a lop: nghe
sort
giãng, trã lO•i các
1.2.2 K phap 0
câu hOi, giãi cac
bài tp dt ra, ghi
mô tá thOi gian thirc
hin thut giãi
chU.
+ Hoc a nhâ: xem
bãi giãng, dUe kët

Bài dánh
giá

(5)
A.1
A.2

Tài 1iu chInh
và tài 1iu tham
kháo
(6)
[1] Chtrong
1,2,3.
[2] Chtrcing 2.

4

7

TunIbui
hc

Ni dung

CDR
mon
hoc

Hoat dng day và
hc

Bài dánh
giá

Tài 1iu chInh
và tài 1iu tham
khão

(1)

(2)

(3)

(4)
các kin thirc tr9ng
tam, tim hiêu các
kiên thrc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã 1&i các
cau hOi träc
nghim 1 thuyêt,
tham gia thão lun
trên din dan.

(5)

(6)

2/ Chuong 2: Các cu P01.2
Buôi 1 thuyêt tric dii 1iu co ban
P01.3
2.1 Ngan xêp và
P01.4
2
hang d9i
P02.1
P02.3
2.1.1 Ngän xêp
2.1.2 Hang d9'i
P03.1
2.2 Danh sách lien
2.Tuãn

kêt don.
2.2.1 TIm kiêm
trên danh sách
2.2.2 Chèn vào
danh sách
2.2.3 Xôa khOi
danh sách

3. Tun 3/ Chi.rcmg 2: Các cu
Buôi I thuyêt true dii lieu co ban
(U)
3
2.3 Danh sãch lien
kêt kép
2.3.1 Tim kiêm
trén danh sách

Giãng viên:
+ Thuyêt giâng

[1] Chrcmg 10.

A.1
A.2

[2] Cht.rong 3, 4.

A.1
A.2

[1] Chi.rong 10.
[2] ChLrong 3, 4.

+ Dtcâu hôi, bài
tp.
+ Nhân rnanh
nhU'ng diem chmnh.
+ Nêu các yêu câu
cho buOi h9c sau.
Sinh viên:
+ H9c a lap: nghe
giãng, trà 161 các
câu hOi, giãi các
bài tp dt ra, ghi
chü.
+ Hoc & nhà: xem
bài giàng, dic ket
các kiên thCrc trçng
tam, tim hiêu các
kiên thCrc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã l?i cac
câu hOi tràc
nghim l thuyêt,
tham gia thão lun
trên din dan.

P01.2 Giang viên:
P01.3 + Thuyêt giàng

P01.4 + Dt câu hOi, bai
P02.1 tsp.
P02.3 + Nhân rnanh
P03.1 nhiing diem chinh.
± Nêu cac yeu câu
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Tun!bucM
hoc

Ni dung

COR
mon
hpc

(1)

(2)
2.3.2 Chèn vào
danh sách
2.3.3 Xóa
khOi
danh sách

(3)

4/ Chuoig 3:Xp thir
4.Tun
Buôi l thuyêt tir -Tim kiêm
3.1 Xêp thui' tsr.
4
3.1.1 BubbleSort.
3.1.2 SelectionSort.
3.1.3 InsertionSort.
3.1.4 Interchange
Sort.
3.1.5 MergeSort.

P01.2
P01.3
P01.4
P02.1
P02.3
P03.1

Hoat dng dy và
h9c

Bài dánh
giá

Tài 1iu chInh
và tài 1iu tham
khão

(5)

(6)

(4)
cho bui hoc sau.
Sinh viên:
+ Hçc lOp: nghe
giáng, trã lOi các
cau hOi, giãi các
bài tp dt ra, ghi
chO.
+ Hoc a nhà: xern
bài giãng, dOc kêt
cac kiên thCrc trçng
tam, tim hiêu cac
kiên thCrc lien
quan.
+Trên he thông
LMS: trã 161 các
câu hOi träc
nghim 1 thuyêt,
tham gia thão 1un
trên din dan.
Giang viên:
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hOi, bài
tap.
+ Nhân rnanh
nhtrng diem chInh.
+ Nêu cac yêu câu
cho buôi hpc sau.

A.1
A.2

{1] ChI.rGng 2.
[2] Chtrcng 2, 3.

Sinh viên:
+ Hçc a lOp: nghe
giãng, trã lOi các
câu hOi, giãi các
bài t.p d.t ra, ghi
chá.
+ Hoc i nhà: xem
bài giãng, düc kêt
cãc kiên thCrc trong
tam, tim hiêu các
kiên thCrc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã lOi các
câu hOi träc
nghim 1 thuyêt,
tham gia tháo lun
6 1! 7

TunIbui
h9c

Ni dung

CDR
mon
hoc

(1)

(2)

(3)

5/ Chuong 3:Xpthü
5.Tu.n
Buôi 1 thuyêt tir-Tim kiêm (tt)
3.2 TIm kiêm (trên
5
danh sãch dec).
3.2.1 TIm kiêm
tuân tuân tr.
3.2.2 Tim kiêm nhi
phân.

P01.2
P01.3
P01.4
P02.1
P02.3
P03.1

Hoit dng dty v
h9c

Bài dánh
giá

Tài 1iu chInh
và tài 1iu tham
kháo

(5)

(6)

(4)
trên din dan.
Giang viên:
+Thuyêtgiang
+ Dat câu hói, bài
tp.
+ Nhãn rnanh
nhu'ng diem chinh.
+ Nêu các yêu câu
cho buôi h9c sau.

A.1
A.2

[1] Chuang 2.
[2] Chiiong2, 3.

A.1
A.2

[1] Chtxong 12.
[2] Chuong 6.

Sinh viên:
+ Hoc a lop: nghe
giãng, trã 16i các
cau hOi, giãi cãc
bãi tp dat ra, ghi
chU.
+ Hoc O• nhà: xern
bài giãng, dic kêt
cãc kiên thCrc tr9ng
tam, tim hiêu các
kiên thirc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã IOi cãc
câu hOi träc
nghim l thuyêt,
tham gia thão Iun
trên din dan.
6/ Chuoiig 4: Cay nhj
6.Tun
BuOi 1)2 thuyêt phân tim kiêm
4.1 Djnh nghTava
6
biêu din cay nhj
phân tim kiêm
4.2 Truy van trén cay
nhl phân tim kiêm
4.2.1 Tim kim
4.2.2 Phântcr nhO
nhât, IOn nhât
4.2.3 Phân tcr di
sau, di truóc mnt
phAn ttr
4.3 Chèn va xóa
4.3.1 Chenvàocây
mt phntCr

P01.2
P01.3
P01.4
P02.1
P02.3
P03.1

Giãng viên:
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hOi, bài
tap.
+ Nhän rninh
nhthig diem chInh.
+ Nêu các yeu cãu
cho buôi hoc sau.
Sinh viên:
+ Hoc 6' lop: nghe
giãng, trã l6 các
cau hOi, giai các
bãi tp dat ra, ghi
chó.
± Hoc 0 nhâ: xem -
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TunJbui
h9c

NOi dung

CDR
mon
h9c

Hot dng dy và
hpc

Bài dánh
giá

Tài 1iu chInh
và tài 1iu tham
khào

(1)

(2)
4.3.2 Xóa khOi cay
mt phân tCr

(3)

(4)
bài giàng, dCic k&
cac kiên thirc tr9ng
tarn, tim hiêu các
kiên thirc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã Ru các
cau hOi träc
nghim 1 thuyêt,
tham gia thào 1un
trên din dan.

(5)

(6)

P01.2
P01.3
P01.4
P02.2
P02.3
P03.1

Giang viên:
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hOi, bài
tip.
+ Nhân manh
nhing diem chinh.
+ Nêu các yêu câu
cho buOi hoc sau.

7.Tun
7/ Chuong 5: Các thut
Buôi l' thuy& toán do thj co bàn
5.1 Biêu din do thj
7
5.1.1 DiThg danh
sách kê
5.1.2 Dung ma trn
kê

A.2

[1]Chuong 22.
[2] Chuang 8.

A.2

[1] Chuong 22.
[2] Chumg 8.

Sinh viên:
+ H9c a lOp: nghe
giâng, trã Rui các
câu hOi, giài các
bài tp dt ra, ghi
chU.
+ HOC a nhà: xern
bài giáng, dCc kêt
các kiên thCrc tr9ng
tarn, tim hiêu CáC
kiên thCrc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã lOi cac
CaU hôi trãc
nghim l thuyêt,
tham gia thào lun
trên din dan.
8.Tun
8/ Chuong 5: Các thut
Buôi l' thuyêt toán do thj ccu bàn (tt)
5.2 Tim kiêm theo
8
chiêu rng (BFS)
5.2.1 Phân tIch
thu.tgiai

P01.2
P01.3
P01.4
P02.1
P02.3
P03.1

Giãng viên:
+ Thuyêt giãng
+ Dt cãu hOi, bài
tap.
+ Nhân rnanh
nhQng diem chinh.

8I I

TunIbui
hpc

Ni dung

CDR
mon
hoc

Hot dng dy va
hQc

Bài dánh
giá

Tài 1iu chInh
va tài 1iu tham
khão

(1)

(2)
5.2.2 DuOng di
ngn nhãt
5.2.3 Cay tim kiêm
theo chiêu rng
5.3 Tim kiêm theo
chiêu sâu (DFS)
5.3. 1 Phân tIch
thut giãi
5.3.2 Các tInh chat
cüa DFS

(3)

(4)
+ Nêu các yêu cAu
cho buôi h9c sau.

(5)

(6)

9.Tun
9/ Chu'oiig 6: Cay bao
Buôi l thuy& trüm nhO nhât
6.1 Cay bao triim
9
nhO nhat
6.1.1 Khãi niêm
6.1.2 TImcâybao
trCim nhO nhât

Sinh viên:
+ H9c 0, lop: nghe
giâng, trã 161 cac
cau hói, giãi cãc
bài tp dt ra, ghi
chU.
+ Hoc o' nhà: xcm
bài giãng, dóc kêt
các kiên thirc trpng
tam, tim hiêu các
kiên thirc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã 1?yi cãc
câu hOi träc
nghim 1 thuyêt,
tham gia thão 1un
trên din dan.
P01.2
P01.3
P01.4
P02.2
P02.3
P03.1

Giãng viên:
+ Thuyêt giáng
+ Dat cau hOi, bài
tip.
+ Nhân rnanh
nhungdiemchInh.
+ Nêu các yeu cAu
cho buôi hoc sau.

A.2

[1] Chuong 23.
[2] Chi.ro'ng 8.

Sinh viên:
+ Hoc ô' lop: nghe
giãng, trã Iäi các
câu hOi, giãi các
bãi tap dat ra, ghi
chü.
+ Hoc a nhâ: xern
bãi giãng, dic kêt
các kiên thüc tr9ng
tam, tim hiu cãc
kin thtrc lien
quan.
+Trên h thng
LMS: trã 161 các
câu hOi tràc
9I

TunIbui
hc

Ni dung

CDR
mon
hçc

Hoat dng dy và
hpc

Bài dánh
giá

Tài 1iu chInh
và tài 1iu tham
khão

(1)

(2)

(3)

(4)
nghim 1 thuyt,
tham gia thâo 1un
trên din dan.

(5)

(6)

P01.2
P01.3
P0 1.4
P02.2
P02.3
P03.1

Giãng viên:
+ Thuyt giãng
+ Dt câu hôi, bài
tap.
+ Nhân manh
nhttng diem chInh.
+Nêucácyêucâu
cho buôi h9c sau.

10.TuAn 10/ Chi.xoiig 6: Cay bao
Bui I' thuy& tr11m nhã nht (tt)
6.2 Thut giãi
10
Kruska!
6.2.1 Mo tã thuât
giái
6.2.2 PhântIch
6.3 Thut giãi Prim
6.3.1 MOtàthut
giãi
6.3.2 Phân tIch

A.2

[1]Chxo'ng 23.
[2]Chxcng 8.

Sinhviên:
+ H9c a lOp: nghe
giàng, trà lOi các
cau hOi, giãi cac
bài tp dt ra, ghi
chO.
+ Hoc nhà: xem
bài giãng, d6c kêt
các kiên tht'rc trpng
tarn, tim hiêu các
kiên thirc lien
quan.
+Trên h thông
LMS: trã 16,i các
câu hOi tràc
nghim I thuyêt,
tham gia thào Iu.n
trên din dan.

K hoch giãng dy thrc hành (3.0 tit/ bui)
Tuân/buôi hçc Ni dung
(2)
(1)

Hoat dng dy và Bãi dánh giá
(5)
hoc (4)

1.Tun I /
Buôi thirc
hành I

Giãng viên:
+ Giài thiu dê
cixang chi tiêt.
+ Thuyët giãng
+ Dt câu hOi,
bài tap.

CDR
mon
hoc
(3)
Thrc hành chu'ang 1: P01.1
P02.1
Giãi thut va dQ
phCrc tp giãi thut

A.1
A.2

Tài 1iu chmnh vã
tài 1iu tham
khão
[1] Chi.rcrng
1,2,3.
[2] Chuing 2.
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J;_

Tun/bui hçc NQi dung
(1)
(2)

CDR
mon
hoc
(3)

Hot ng day và Bài dánh giá
hoc (4)
(5)

Tài Iiu chInh Va
tài lieu tham
khão

+Nhnmanh
nh0ng diem
chInh.
+Nêu cc yêu
cãu cho buôi hoc
sau.
Sinh viên:
+ Hçc 0' lap:
nghe giáng, trã
Ru cac cau hOi,
giài các bài tp
dt ra, ghi chi.
+HocO'nhà:
xem bài giãng,
dic kêt các kiên
thirc trng tam,
tim hiêu các kiên
tht'rc lien quan.
+Trên h thông
LMS: trã !Oi cãc
câu hôi träc
nghim l' thuyêt,
tham gia thào
luân trên din
dan.
2.TuAn 2 /
Buôi thrc
hành 2

Thirc hãnh chixcng 2: P01.2 Giang viên:
Các câu trác du' lieu P0 1.3 + Thuyêt giâng
P01.4 + Bt câu hOi,
co' ban
P02.1 bài tip.
P02.3 +Nhânmanh
P03.1 nhüiig diem
chmnh.
+Nêu các yêu
câu cho buôi hoc
sau.
Sinh viên:
+Hocô'lóp:
nghe giãng, trá
Ryi cac câu hôi,
giãi các bài tp
dt ra, ghi chii.
+ Hoc ô' nhà:
xem bài giâng,
dcicketcáckien
thac tr9ng tam,

A.1
A.2

[1] Chuo'ng 10.
[2] Chi.rcung 3, 4.

Tun/bu6i hçc NOi dung
(2)
(1)

CDR
mon
hoc

Hot dOng dy và Bâi dánh giá
hçc (4)
(5)

Tài lieu chInh và
tài lieu tham
khão

(3)

tim hiu các kin
th(ic lien quan.
,+Trên h thông
LMS: trã li các
câu hôi trAc
nghim l thuyêt,
tham gia thão
luân trén din
dan.
3.Tun 3 /
Buôi thrc
hãnh 3

Thc hanh chuong 2
(tt) : Các câu tr(ic d
lieu cobãn

P01.2
P01.3
P01.4
P02.1
P02.3
P03.1

Giãng viên:
+ Thuyêt giãng
+ Dtcâu hôi,
bài tap.
+ Nhân manh
nhng diem
chInh.
+ Nêu các yêu
cau cho buôi hoc
sau.

A.1
A.2

[1] Chung 10.
[2] Chuong 3, 4.

A.1
A.2

[1] Chucmg 2.
[2] Chuong 2, 3.

Sinh viên:
+HocôiOp:
nghe giãng, trã
lôi cac cau hôi,
giãi các bâi tp
dt ra, ghi chO.
+Hocnhà:
xem bâi giãng,
düc kêt cac kiên
thCrc tr9ng tam,
tim hiêu cac kiên
th(rc lien quan.
+Trên h thông
LMS: trã lOi các
câu hôi tràc
nghim l' thuyêt,
tham gia thão
luântrêndin
dan.
4.Tun 4/
Buôi thrc
hanh 4

Thirc hành chuong 3: P01.2 Giãng viên:
P01.3 + Thuyêt giàng
Xêp thCr tir -Tim
P01.4 + DAt câu hôi,
kiêm
P02.1 bai tip.
P02.3 + Nhân rnanh
P03.1 nhü'ng diem
chInh.
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Tun/bui h9c Ni dung
(1)
(2)

CDR
mon
hoc
(3)

Hot dng dy và Bài dánh giá
(5)
hoc (4)

Tài 1iu chInh và
tài lieu tham
khão

+ Nêu các
câu cho buôi hoc
sau.
Sinh viên:
+ Hçc O. lap:
nghe giãng, trã
l?yi các câu hOi,
giãi các bài tp
dt ra, ghi chá.
+ Hoc & nhà:
xem bài giãng,
düc két các kiên
thrc tr9ng tam,
tim hiêu các kiên
thrc lien quan.
+Trên h thông
LMS: trã 101 các
câu hOi träc
nghim l thuyêt,
tham gia tháo
luân trên din
dan.
5.Tun 5/
Buôi thirc
hành 5

Thirc hành chuong 3
(tt): Xêp thtr tir -Tim
kim

P01.2
P01.3
P01.4
P02.1
P02.3
P03.1

Giàng viên:
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hôi,
bài tip.
+ Nhân rnanh
nhing diem
chInh.
+ Nêu các yêu
câu cho buôi hoc
sau.

A.1
A.2

[1] Chwng 2.
[2] Chuong 2, 3.

Sinh viên:
+Hocôlàp:
nghe giãng, trã
I?i các câu hôi,
giâi các bài tp
dt ra, ghi chU.
+ Hoc ô nhà:
xem bài giãng,
dUc kêt các kiên
thcrc tr9ng tam,
tim hiêu các kiên
thCrc lien quan.
+Trën h thông
13 17

Tun/bui hçc Ni dung
(1)
(2)

CDR
mon
hoc
(3)

Hot dQng dy va B.i dánh giá
(5)
hoc (4)

Tài 1iu chInh Va
tài 1iu tham
khão

LMS: trã 16i çác
câu hôi trAc
nghim 1 thuyêt,
tham gia thào
luân trên din
dan.
6.Tun 6/
Buôi thirc
hành 6

Thirc hành chuong 4: P01.2 Giang viên:
P01.3 + Thuyêt giãng
Cay nhj phân tim
P01.4 + Dt câu hôi,
kiêm
P02.1 bài tap.
P02.3 + Nhân rnanh
P03.1 nhng diem
chInh.
+ Nêu các yêu
call cho buôi hoc
sau.

A.!
A.2

[1]Chuong 12.
[2]Chuong 6.

A.2

[1] Chi.rcng 22.
[2]Chuang 8.

Sinh viên:
+ Hoc a lOp:
nghe giàng, trã
IOi các câu hôi,
giãi các bài tp
dt ra, ghi chü.
+ Hoc a nhà:
xem bài giàng,
dCic kêt các kiên
thrc trng tam,
tim hiêu các kiên
thCrc lien quan.
+Trên h thông
LMS: trã Ri các
câu hôi träc
nghim 1,2 thuyêt,
tham gia thào
juan trên diên
dan.
7.Tun 7/
Buôi thirc
hành 7

Thirc hành chi.rang 5: P01.2 Giãng viên:
Các thut toán do thj P01.3 + Thuyêt giãng
P01.4 + Bat câu hOi,
co bàn
P02.2 bài tip.
P02.3 + Nhân rnanh
P03.1 nhtthg diem
chInh.
+ Nêu các
câu cho buôi hoc
sau.

14 I 1 7

TuAn/buAi hpc Nti dung
(2)
(1)

COR
mon
hoc

Hot dtng dy và Bài dánh giá
(5)
hoc (4)

Tài 1iu chInh và
tài 1iu tham
khào

(3)

Sinh viën:
+H9càlOp:
nghe giãng, trà
ki các cau hOi,
giài các bài t.p
d.t ra, ghi chü.
+ Hoc ô nhà:
xem bài giàng,
düc kêt các kiên
thirc tr9ng tam,
tim hiêu các kiên
thCrc lien quan.
+Trên h thông
LMS: trà Ryi các
câu hOi tràc
nghim 1 thuyêt,
tham gia thào
luân trên din
dan.
8.Tun 8/
Buôi thrc
hành 8

Thrc hành chuong 5
(tt): Các thut toán
do thi co' bàn

P0 1.2
P01.3
P01.4
P02.2
P02.3
P03.1

Giãng viên:
+ Thuyêt giàng
+ Dt câu hôi,
bài tap.
+ Nhân mnh
nhtng diem
chInh.
+Nêucác yêu
câu cho buôi hoc
sau.

A.2

[1]Chung 22.
[2]Chuang 8.

Sinh viên:
+H9cà16p:
nghe giãng, trã
Ru cac cau hôi,
giài cãc bài tp
dt ra, ghi chá.
+Hocànhà:
xem bài giãng,
düc kêt các kiên
thCrc trçng tam,
tim hiêu các kiên
thCrc lien quan.
+Trên h thông
LMS: trâ lOi các
câu hOi träc
nghim 1 thuy&,
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Tun/buôi h9c NOi dung
(1)
(2)

CDR
mon
hoc
(3)

Hot dng dy va Bãi dánh giá
hoc (4)
(5)

Tài 1iu chInh và
tài lieu tham
khão

tham gia tháo
!un trên din
dan.
9.Tun 9/
Buôi thirc
hành 9

Thirc hành chuang 6: P0 1.2
Cay bao trüm nhO
P01.3
nhât
P01.4
P02.2
P02.3
P03.1

Giãng viên:
+ Thuyët giãng
+ Dt câu hOi,
bài tap.
+ Nhân rnanh
nhüng diem
chInh.
+Nêu các yeu
câu cho buôi hoc
sau.

A.2

[1] Chixang 23.
[2]Chircng 8.

A.2

[1]Chu'o'ng 23.
[2]Chucmg 8.

Sinh viên:
+HçcOiOp:
nghe giãng, trã
Ru cãc cãu hôi,
giãi các bài tp
dt ra, ghi chCi.
+Hoccunhà:
xem bài giãng,
dUc kêt các kiên
thrc trQng tam,
tim hiêu các kiên
thCrc lien quan.
+Trên h thông
LMS: trã l?yi cac
câu hOi träc
nghim l thuyêt,
tham gia thão
luân trên din
dan.
10.Tun 10/
Buôi thirc
hành 10

Thirc hành chucung 6
(tt): Cay bao tram
nhô nhât

P01.2
P01.3
P01.4
P02.2
P02.3
P03.1

Giâng viên:
+ Thuyet giãng
+ Dt câu hOi,
bài tap.
+ Nhân rnanh
nhU'ng diem
chInh.
+ Nêu các
câu cho buôi hoc
sau.
Sinh viên:
+H9côlóp:

161 1 7

'I'uân/bui h9c
(1)

Ni dung
(2)

CDR
mon
hoc
(3)

Hoat dng dy và Bài dánh giá
(5)
hoc (4)

Tài 1iu chInh và
tài lieu tham
khão

nghe giãng, trã
101 cac cau hOi,
giãi các bài tp
dt ra, ghi chü.
+ Hoc ô nhà:
xem bãi giãng,
diic kêt các kiên
thirc tr9ng tam,
tim hiêu các kiên
thtrc lien quan.
+Trên h thông
LMS: trá läi các
câu hOi träc
nghim 1 thuyêt,
tham gia thão
!uân trên din
dan.

8.

Quy djnh cüa mOn hc

- Sinh viên không np bài tp và báo cáo ding thai han trên din dan LMS dugc coi
nhu khong n5p bài.
- Sinh viên vng qua 20% tng s bui hc thrc hành se không dugc phép thi giüa k'
trên may tInh.

TRU'ONG KIIOA

GIANG VIEN BIEN SOiN

(KvàghirOhQ1ên)

(i3 và ghi r hQ ten)

TS.GVCC. LnTmng

ThS. Nguyn ChI Thanh
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