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II.

Thông tin ye mon hQc

1.

Môtámônh9c

Khóa !un tt nghip dành cho các sinh viên dà h9c xong tht ca các mon hc chuyên ngành bt
buc cUa khóa h9c, thOa diu kin v dim hçc tp cüa Khoa quy djnh, và CO mong mun dang k'
thirc hin d tài mon hçc KhOa 1un tM nghip.
Khóa 1un tt nghip yêu cu sinh viên thirc hin mt d tài dirâi dtng thrc là mt dçr an hay
mt bài ttp iOn, CO ni dung lien quan dn các kin thtrc chuyên ngành cta khóa h9c. Khi thirc hin
khOa iutn, sinh viên së duo'c d xut d tài hay du'çc giao d tài và disçc giáng viên phu trách htsOng
dn khoa hoc. Sau thOi gian thirc hin theo quy djnh, sinh viên se np báo cáo khOa lun vâ các san
phAm, giái pháp, ph.n mm dã thçrc hin d diiçc kim tra, dánh giá kt qua.
Vic thirc hin khóa Iun tt nghip phái theo ding quy djnh, thông báo cüa Khoa v cac mcc

thai gian, mu báo cáo thuyt minh va cac quy dnh khác v vic báo v khOa Iun. Mon h9c trithc:
sinh vien dä h9c tht cá các mon h9c chuyên ngành bt buc ci.ia khóa h9c.

2.

Mon h9c diu kin
STT
1.

Mon hçc diu kin

Ma mon hQc

Mon tiên quyt
Không

2.

Mon hçc truàc
Không

3.

Mon hçc song hành
Không

3.

Muc tiëu mon h9c

Sinh viên h9c xong mon h9c có khá näng:
Muc tiéu
mon h9c

Mota

CDR CTDT phân bô cho
mon hoc

Các kin thirc cn cO d có thixc hiên dé tài là:
- Xác djnh van dê can giái quyêt
- Phân tIch hin trang
- TIm kiêm giái pháp ye tin h9c dê giái quyêt vande
- Thit k và thçrc hin ni dung giái pháp
- Dánh giá kt qua dà thirc hin

PLO4,PLO5

CO2
(K nang)

- Lam viêc nhóm (vâi d tài hn 1 sinh viên
thirc hiên)
- TIm kiêm va nghiên ciru các tài 1iu chuyên
ngành có lien quan
- Xác djnh yêu câu, phân tIch hin trang và xây
dirng giãi pháp ye tin h9c de gidi quyêt van dê
-Thiêt kê và hin thçrc các ni dung cua gial
pháp
- Kiém thü, dánh giá và hoàn thin giái pháp di
thrchin
- Viêt báo cáo khóa 1un tot nghip
- Son thuyêt minh và báo cáo bão v khóa
1un truOc hi dông

PLO7, PLO8, PLO9

CO3
(Thai d)

- Nh.n thirc thrçc thm quan tr9ng cUa các kin
thüc dã hoc

PO4, P05

coi
(Kiên thlfc)
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- Nhn thirc duçic tam quan tr9ng cua vic tr
hçc,tirnghiênci'ni
- Nhn thirc dixçc each thtrc áp diing kiên thrc
vào cuc song
- Nhn thi'rc duçic sir phirc tap và các thách
thirc cüa cong vic thrc té có lien quan den
chuyên nghanh duçc dão tao
- Nhn thrc dirc các kiên thrc va k5 nàng can
CO dê CO the hoàn thiên ban than

4.

Chun du ra (CDR) mon hc

Hçc xong mon h9c nay, sinh viên lam dtrçxc (dat duc):
Mo tã CDR

Muc tiêu mon hoc

CDR mon hoc

coi

coi.i

Ap dtng các kin thirc nganh cong ngh thông tin.

CO2.1

Co k5' nang tu duy h thng và phãn bin.

CO2.2

CO k7 nãng nhn dng Va giái quyt vn d.
Co k5 nãng thirc hành ngh nghip, CO khã nang nghiên

CO2 3
•

CO2

CO2.4
CO2

•

CO2.6
CO3 1
•
CO3 2
CO3 3
•
CO3 4
•
CO3

c1ru.

Co k5 näng thirc hành nghê nghip và vn dung các k57
nang thirc hành nghê nghip trong vic truyen dt/giáng
dy cho dOng nghip/h9c viên.
CO k nang giao tiêp nghe, nói, dc, vit phçic vy cho
cOng tác chuyên mOn.
K nang trInh bay
Tham gia tIch cue vào vic trao di, ra quyt djnh trong
nhóm.
Hoànthành cong vic hiu qua và dtng thai gian, phOi
hçp tOt.
lfng diving k nãng 1rng xir và phát triên tinh than trách
nhim trong nhOm.
Co khà nãng quán 1 cOng vic bàn than và cOng vic
ngl1i khác

CO3.5

CO khã näng tr di mOi và tinh thin khi nghip

CO3.6

CO khá näng h9c hOi va phát trin bàn than

CO3.7

Trung thçrc, uy tin.

CO3.8

Hành xCr chuyên nghip.

CO3.9

Nhn thirc duçvc trn quan tr9ng và cO khá nãng thçrc
hin trách nhim dOi vri cá nhân, cong dOng va dat
niiOc.
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Ma trn tIch h9p gina chumn du ra cüa mon h9c và chuAn du ra cüa chtrcmg trInh dão tto
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1: Khong dáp i'rng
2:Itdápz.'ing
3. Dáp t'mg trung bInh
5.

Hçc 1iu

a)

Giáo trInh

4. Dáp L'rng nh/eu
5. Dáp&ngrthtnhieu

Tài lieu chInh lien quan dn khóa 1un t& nghip do giãng viên huàng dn giâi
thiu và do h9c vién tim kiêm, tp hçp.
b)

Tài lieu tham kháo ('liêt kê tó'i da 3 tài lieu tham kháo,)

[1] Wushow Chou, Fast-Tracking Your Career: Soft Skills for Engineering and IT
Professionals, Wiley-IEEE Press, 2013.
[2] Elizabeth M Fisher, Richard C Thompson, Enjoy Writing Your Science Thesis or
Dissertation: A Step by Step Guide to Planning and Writing a Thesis or Dissertation for
Undergraduate and Graduate Science Students, Imperial College Press, 2014.
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[3] Quy djnh v Báo cáo Khóa 1u tt nghip do Khoa cung cp.
[4] Báo cáo Khóa 1utn tot nghip do các sinh vien khóa trtxOc thirc hin
c)

Phn mm

6.

Dánh giá mon h9c

Thành phn dánh giá

Bài dánh giá

Thai dim

CDR mon h9c

TS' 1 %

(1)

(2)

(3)

(4)

60%

A1.Dánhgiáquá
trInh

A.1.1) Dánh giá
cüa giáng viên
huâng dan.
A.1.2) Dánhgiá
cüa giãng vien
phãn bin.

P01, P02, PO4

60%

Tng cong: 02
A2. Dánh giá CUÔ
kS'

PLO7, PLO9

A.2) Dánh giá hôi
dng

40%

Tôngcng:01

100%

Tngcng

7.

K hoich giãng dy

TunIbui hc

Ni dung

CDR mon
hoc

(1)

(2)

(3)

2

40%

Tng quan
v& d tài

CO2.3

Các kin
thi'rc lien
quan

coi.i

Hot dng dy và
hoc

Bâi dánh giá

Tài lieu chInh và
tài lieu tham
kháo

(4)

(5)

(6)

H9c viên phãi bitt,
hiêu và thrc hin
dugc ni dung sau:
-Xác djnh ni
dung, nghia va
t.m quan trQng ccta
khóa luân
-TOm tht v các
kin thi.rc, k thut
cOliênquan
-Tom tat v kt
qua c1 tái dâ thirc
hiên duac
H9c viên phái bit,
hiêu và thrc hin
duçc nii dung sau:
Xác djnh và tim

AI.1

- Tài 1iu chinh
lien quan den
khOa 1un tot
nghip do giáng
viên hung dn
giâi thiu và do
hoc viên tim
kiêm, tp hçip.

AI.1

- Tài lieu chIrih
lien quan den
khóa lun tt
nghip do giáng
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3

Phân tIch và
thiêt kê giái
pháp

CO2.3,
CO2.4

4

Thirc hiên
giái pháp

CO2.4

Kt 1un

5

8.

CO3.4,
CO3.2

hiu ni dung cdc
kiên thirc phãi biêt
dê thuc hiên dê tài

viên hLthng dn
giOi thiêu vá do
hoc viên tim
kiêm, tp hçp.

H9c viên phâi biêt, A1.1
hiêu va thirc hin
disçic ni dung sau:
- Phân tIch hin
trng va bôi cánh
cüa dê tài
- Thit k giái
pháp, h thng tin
hoc sè thuc hindê
giâi quyêt van dê
Hc viên phãi bi&, Al .1
hiêu vã thirc hin
dugc ni dung sau:
- Thit k chi tit
va hin thirc trng
ni dung cüa giái
pháp, h thng dã
chon thành cac san
phm, phAn mm
cii the
Hc viên phái bit, A 1.2, A2.1
hiêu và thirc hin
dtrçc các ni dung
sau:
- Tir dánh giá kêt
qua khOa 1un dA
thtrc hiên
- Nêu htrâng phát
triên cCia khóa luân

- Tài 1iu chInh
lien quan den
khóa 1un tot
nghip do giáng
viên hxing dn
giOi thiu và do
hçc viên tim
kiêm, tp h?p.

- Tâi lieu chInh
lien quan den
khOa lun tot
nghip do giáng
Vfl hiiàng dn
giOi thiu và do
h9c vien tim
kiem, tp hçp.

- Tài lieu chInh
lien quan den
khóa lun tot
nghip do giãng
viên huâng dn
giOi thiu vã do
hçc viên tim
kim, tp hop.

Quy djnh cüa mon hçc

Np bãi dUng th?i gian quy djnh.
TRIXO'NG KHOA
(Kj. và ghi röjo ten)

ClANG VIEN BIEN SO3N
(K)vàghiröhQ ten)

I,
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ThS. Lé Ngçc Hiêu
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